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Abstrakt 
 

 
Disertační práce se zabývá vzájemným vztahem mezi sportem a právem, ve 

spojení s mezinárodním právem soukromým. Za více než jedno století prošel sport 

významným obdobím svého vývoje. Řada sportů již byla pozapomenuta, některé 

přetrvaly, a mnohé můžeme řadit mezi nové sporty s tradicí několika let či desetiletí.  

 

Právní teorie ani právní praxe doposud nepociťovaly zvláštní potřebu zaujmout 

k otázce sportu stanovisko. Sport je kategorií objektivně existující ve své podstatě bez 

ohledu na právo. Avšak pravidelně se objevují otázky spojené se sportovními úrazy a 

důsledky z nich plynoucími. Rostoucí potřeba právní regulace sportovních odvětví 

souvisí primárně s riziky, které sportovní aktivity přinášejí pro své okolí i sportovce. 

V popředí stojí aplikace civilního práva, která se dotýká náhrad škod způsobených na 

zdraví při sportovních úrazech. Jednoznačné řešení není nalezeno dodnes. 

 

Předložená disertační práce si klade za cíl provést zhodnocení současného stavu 

právní úpravy zimních sportů s hlavním důrazem na lyžování. Stěžejním tématem 

disertační práce je odpovědnost za škodu v souvislosti s lyžařskými úrazy. Dalším cílem 

je určitý pokus o zpracování vybraných otázek vzájemných vztahů mezi sportem a 

právem, zejména se zaměřením na komparaci odpovědnosti za škodu a náhradu škody 

obecně v rakouské a italské úpravě. S ohledem na skutečnost, že minimálně v posledních 

dvaceti letech již není lyžování čistě vnitrostátní záležitostí a každoročně odjíždějí tisíce 

českých turistů na svahy zahraničních hor, převážně Alp, jsem se zaměřila i na rovinu 

komparace právního stavu ve vybraných zahraničních právních systémech. Mezinárodní 

prvek se do těchto vztahů promítá stále více a novou dimenzi nabývá i v souvislosti 

s naším členstvím v Evropské unii. Mezinárodní kontext by tak nebyl dostatečný, pokud 

by nebyla věnována patřičná pozornost i evropskému právu v oblasti řešení příslušnosti 

soudů k projednání jednotlivých sporů. 
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Abstract 
 

 
The dissertation deals with the relationship between sport and the law, in 

conjunction with private international law. For more than a century sport passed through 

an important period of development. Many sports have been successfully forgotten, some 

have survived, and many can be included as the new sports with a tradition of several 

years or decades. 

  

Legal theory and legal practice so far took no particular need to take the issue of 

sports opinion. Sport is an objectively existing category in nature regardless the law. 

However, questions regularly associated with sports injuries and their resulting 

consequences emerged. The growing need for legal regulation of sport industry is 

primarily related to risks that sports bring to their surroundings and also to athletes. In the 

foreground there is the application of civil law, which affects compensation for damage 

to health and sports injuries. Clear solution has not been found to this day. 

 

The main goal of this thesis is to evaluate the current state winter sports 

legislation with an emphasis on skiing. The main topic of the dissertation is responsibility 

for damages in connection with ski injuries. Another objective is a certain attempt to 

process selected issues of mutual relations between sport and the law with a particular 

focus on the comparison of liability and compensation in general in the Austrian and 

Italian law. Regarding the fact that skiing has not been at least in the last twenty years 

purely of national matter and annually thousands of Czech tourists leave on the mountain 

slopes abroad, mainly in the Alps, I focused on the comparison level of the law in foreign 

legal systems. The international element reflects itself more in these relations and takes a 

new dimension in the context of our membership in the European Union. The 

international context would not be sufficient, if there is not given any attention to 

European law in the field of jurisdiction to examine the particular dispute. 
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Úvod 
 

Sport se v současné postmoderní společnosti stává běžným způsobem trávení 

volného času, relaxace i čerpání nových sil. Sport představuje současně aktivní činnost, 

která je člověku přirozená a v dnešní době představuje vítanou pohybovou aktivitu. Sport 

se ve své moderní podobě rozvíjí od konce 19. století. Za více než jedno století prošel 

významným obdobím svého vývoje. Řada sportů již byla pozapomenuta, některé 

přetrvaly, a mnohé můžeme řadit mezi nové sporty s tradicí několika let či desetiletí. 

Lyžování představuje jeden z tradičních zimních sportů, který se vyvíjí od 

přelomu 19. a 20. století a pronikl do střední Evropy ze severských zemí. Významnou 

etapou rozvoje lyžování v jeho sjezdové i běžecké podobě představuje meziválečné 

období, kdy se setkáváme s prvními sjezdovkami, lyžařskými vleky i skokanskými 

můstky. V této době však byl tento druh sportu více méně vymezen pro celkem úzký 

segment klientely. Teprve postupná demokratizace sportu a růst fondu volného času 

spojené s dobou po druhé světové válce přispěly k popularizaci zimních sportů v očích 

široké veřejnosti. Skutečný „boom“ však nastává teprve po roce 1989, kdy se pro české 

lyžaře otevřely i areály v alpských střediscích Rakouska, Itálie a Francie. 

Zvýšený zájem o sport vyvolává vzájemné styky a vztahy mezi sportovci. Sport 

jako aktivní činnost přináší zvýšené riziko možných konfliktů a střetů mezi sportovci, 

současně masový zájem o sport vytváří prostředí pro podnikatelské aktivity a často i 

koncentraci těchto aktivit na malé ploše. Právě rostoucí počty střetů a konfliktů mezi 

sportovci jsou hlavním důvodem ingerence práva do sportu. Sport v posledních letech 

s sebou přinesl komplikované vztahy, nejen na profesionální, ale i rekreační úrovni. 

Právní teorie ani právní praxe doposud nepociťovaly zvláštní potřebu zaujmout k otázce 

sportu stanovisko. Sport je kategorií objektivně existující ve své podstatě bez ohledu na 

právo. Avšak pravidelně se objevují otázky spojené se sportovními úrazy a důsledky 

z nich plynoucími. Rostoucí potřeba právní regulace sportovních odvětví souvisí 

primárně s riziky, které sportovní aktivity přinášejí pro své okolí i sportovce. V popředí 

stojí aplikace civilního práva, která se dotýká náhrad škod způsobených na zdraví při 

sportovních úrazech. Jednoznačné řešení není nalezeno dodnes. 

Předložená disertační práce si klade za cíl provést zhodnocení současného stavu 

právní úpravy zimních sportů s hlavním důrazem na lyžování. Stěžejním tématem 

disertační práce je odpovědnost za škodu v souvislosti s lyžařskými úrazy. Dalším cílem 

je určitý pokus o zpracování vybraných otázek vzájemných vztahů mezi sportem a 
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právem, zejména se zaměřením na komparaci odpovědnosti za škodu a náhradu škody 

obecně v rakouské a italské úpravě. S ohledem na skutečnost, že minimálně v posledních 

dvaceti letech již není lyžování čistě vnitrostátní záležitostí a každoročně odjíždějí tisíce 

českých turistů na svahy zahraničních hor, převážně Alp, jsem se zaměřila i na rovinu 

komparace právního stavu ve vybraných zahraničních právních systémech. Mezinárodní 

prvek se do těchto vztahů promítá stále více a novou dimenzi nabývá i v souvislosti 

s naším členstvím v Evropské unii. Mezinárodní kontext by tak nebyl dostatečný, pokud 

by nebyla věnována patřičná pozornost i evropskému právu v oblasti řešení příslušnosti 

soudů k projednání jednotlivých sporů. 

Disertační práce je s ohledem na výše uvedené hlavní cíle rozdělena na sedm 

kapitol. První kapitola je zaměřena na obecné otázky vztahu sportu a práva. Pozornost 

směřuje hlavně ke zhodnocení stávajícího stavu v českém právním řádu a k analýze 

návrhů nových legislativních opatření v oblasti sportovního lyžování. Zvláštní pozornost 

bude věnována i pravidlům Mezinárodní lyžařské federace FIS, které již v současné době 

pronikají do českého právního řádu. S ohledem na možnosti dopadu případných úrazů do 

soukromé sféry, jak poškozeného, tak i škůdce, představuje jednu z podkapitol i analýza 

pojistných produktů, které případná rizika pokrývají. 

Tématem druhé kapitoly je zhodnocení stavu současné právní úpravy 

odpovědnosti za škodu způsobenou protiprávním jednáním v českém občanském 

zákoníku. Celá problematika bude nahlížena v širším kontextu obecné odpovědnosti za 

škodu a možné aplikace jednotlivých forem zvláštní odpovědnosti. S ohledem na 

skutečnost, že v současné době prožíváme období rekodifikace soukromého práva, je 

náplní třetí kapitoly nastínění právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském 

zákoníku. Ačkoli u mnoha ustanovení nedochází k zásadním změnám, přeci jen se jedná 

spíše o představení a srovnání nového a stávajícího stavu, neboť výklad řady nových 

pojmů přinese až nová judikatura, která bude muset překonat jistou počáteční právní 

nejistotu.  

Čtvrtá kapitola disertační práce je věnována mezinárodnímu prvku 

v soukromoprávních vztazích. Nárůst pohybu osob v rámci Evropské unie vyvolává 

potřebu společných kolizních norem, které by jednotně upravily postup nejen při určení 

použitelného právního řádu, ale také příslušnosti soudů. S ohledem na tematické 

vymezení práce bude hlavní pozornost směřovat k Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (tzv. Řím 

II).  
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Dvě následující kapitoly, pátá a šestá, jsou věnovány komparaci rakouské a 

italské úpravy pravidel sportovního lyžování a mechanismů náhrady způsobené škody. 

Volba těchto právních systémů byla provedena na základě skutečnosti, že do těchto dvou 

zemí směřuje nejvíce českých lyžařů a jedná se tudíž o oblíbené a navštěvované 

destinace. Cílem této komparace je zjištění odlišností a specifik jednotlivých úprav, ale i 

jejich představení českému čtenáři (lyžaři), který se je, ač často nevědomky, povinen řídit 

právním systémem těchto států. Dále by bylo možné poukázat i na možnosti, v čem by se 

české soukromé právo v době své rekodifikace mohlo inspirovat od zemí, kde je lyžařský 

sport podstatně více rozvinutý a má i hlubší tradici. 

Závěrečná sedmá kapitola přináší přehled důležitých judikátů českých soudů 

v oblasti náhrady škody na úrazy způsobené na českých i zahraničních sjezdovkách. 

Cílem je poskytnout přehled o stávajícím stavu podstatné judikatury a současně doložit, 

jak soudy ve své judikatuře vykládají ustanovení občanského práva v oblasti sportovních 

úrazů. 

Při zpracovávání tématu jsem byla ve velké míře odkázána pouze na primární 

prameny v podobě zákonů, důvodových zpráv a judikátů. Komplexní pojetí právní 

úpravy lyžování, ať v rovině veřejného, ať soukromého práva dosud v české právnické 

literatuře chybí. Poněkud lepší situace panuje v této oblasti v Rakousku, které má, 

s ohledem na svou tradici, již propracovanější systém i bohatší judikaturu, která se mi 

stala cenným zdrojem informací. Cenným zdroje zkušeností s rakouskou úpravou se mi 

stali kolegové advokáti Dr. Marwin Gschöpf a Dr. Herbert Gschöpf, rakouští specialisté 

na problematiku náhrady škody v oblasti lyžařských úrazů. 
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1. Sport a právo 

1.1. Vzájemné vztahy sportu a práva, definice sportu 

 

Legislativa, právní teorie ani právní praxe doposud nepociťovaly zvláštní potřebu 

zaujmout k otázce sportu stanovisko. Pravidelné pojmové zasahování sportu do právního 

řádu lze datovat od počátku 20. let 20. století, byť je nepochybné, že v posledních letech 

vykazuje tento trend výrazně narůstající tendenci. Souběžně a nezávisle na tom je druhá 

polovina 20. století charakteristická nárůstem nových herních, pohybových a 

intelektuálních činností, které jsme si zvykli označovat jako sport. 

Ani zahraniční materiály neposkytují dostatek odborné literatury k této 

problematice. Sport existoval, existuje a existovat bude i bez toho, zda ho právo posvětí 

svou úpravou. 

Asi nejznámější je druhové rozlišení na jednotlivé sportovní disciplíny, ty mohou 

být členěny podle nejrůznějších hledisek na kolektivní a individuální
1
, disciplíny 

založené na soutěžení nebo boji, kontaktní a bezkontaktní sporty, sportovní disciplíny 

s větším či menším prvkem rizika a mnoha kritérií dalších. Taková dělení nalezneme 

prakticky v každé učebnici teorie sportu. 

Neméně známé je rozvrstvení sportovní činnosti na amatérskou a profesionální 

z hlediska ziskovosti, z výkonnostního hlediska se můžeme setkat s rekreačním sportem 

prováděným pro potěšení, výkonnostním sportem, organizovaným a pravidelným, a 

vrcholovým sportem nejvyšší úrovně. 

Je jisté, že tělesná cvičení a soutěže prováděné ve starověkém Egyptě, Řecku či 

Římě měly nesporně mnoho společného se současným sportem, v teorii sportu však 

převládá názor, že sport dostal svou dnešní podobu až na přelomu 18.–19. století. 

Samotné slovo „sport“ vzniklo zkrácením širší formy objevující se ve staré francouzštině 

jako desport či deport, v Anglii jako disport. Rozšířená i zkrácená podoba obecně 

označuje zábavu, uvolnění, odvrat od vážných povinností. Obě formy – desport i sport se 

udržovaly vedle sebe a v průběhu 18. století nabývá zkrácená podoba slova stále 

výraznější povahu
2
. 

Sport je kategorií objektivně existující ve své podstatě bez ohledu na právo. 

Snaha právníků po definici sportu je dána především zájmem přesně vymezit a ohraničit 

                                                 
1
  Králík, M.,  Právo ve sportu; C.H. Beck, 2001, str. 28. 

2
  The Oxford English Dictionary, Oxford 1933, sv. III., str. 490, sv. X., str. 665. 
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okruh činností pod tento pojem spadajících z tohoto důvodu, že vzniknou-li v právu 

sporné otázky, většinou se to týká činností, u nichž panují pochybnosti, zda jsou či 

nejsou sportem. Jednou z nejvíce přijímaných definic byla ve 30. letech definice 

francouzského autora Jeana Loupa, jenž vymezil sport jako „soubor tělesných cvičení, 

provozovaných poctivě a bez touhy po zisku těmi, kdo se mu oddávají za účelem zábavy, 

harmonického vývoje a zvýšení odolnosti svého těla, dosažení vítězství nebo překonání 

rekordu, cvičení s přesně stanovenými pravidly, která mohou představovat i určitá rizika 

dobrovolně akceptovaná těmi, kteří se jich zúčastňují“.
3
 Loupovi se podařilo vytvořit na 

svou dobu neobyčejně výstižnou všeobecnou definici chápání sportu, která byla 

výstižným spojením obecného a konkrétního. Z 60. let stojí za zmínku práce italského 

olympionika Bruna Zauliho, která výrazným způsobem ovlivnila další vývoj 

sportovněprávní literatury. Za sport Zauli považuje „nespornou a oprávněnou tělesnou 

činnost lidského života, ze které neplyne žádný užitek pro základní lidské potřeby“.
4
 

V roce 1964 byl přijat Sportovní manifest Mezinárodního výboru tělesné výchovy a 

sportu UNESCO, definující sport jako „každou pohybovou (tělesnou) činnost herního 

charakteru, která získává podobu střetnutí se sebou samým nebo soutěžení s jinými. 

Jestliže tato činnost obsahuje střet s jinými, musí být provozována v duchu čestnosti a 

rytířskosti. Sport nemůže existovat bez principu fair play“.
5
 Evropská charta sportu, 

přijatá v roce 1992 ve svém čl. 2 sport definuje jako „všechny formy tělesné činnosti, 

které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.
6
  

Jedna z prvních přímých legislativních definic pochází z Japonska, kde japonská 

vláda při přípravách na Olympijské hry v Tokiu v r. 1964 vypracovala a vyhlásila Zákon 

o podpoře sportu, jakož i Zákon o speciálních opatřeních nezbytných pro přípravu 

Olympijských her v Tokiu.
7
 

Je nutné se zabývat otázkou, zda vůbec existuje „sportovní právo“. Evropský 

soudní dvůr v rozhodnutí Bosman uznal specifika sportu. Podle uvedeného rozhodnutí 

musí být z pohledu značné sociální důležitosti sportovních aktivit, a zejména fotbalu 

v ES, akceptován jako legitimní. Soud přiznal, že fotbal a sport obecně má specifický 

charakter, který jej odlišuje od běžných obchodních odvětví. 

                                                 
3
 Králík, M. Právo ve sportu, C.H. Beck, 2001. 

4
 Králík, M. Právo ve sportu, C.H.Beck, 2001. 

5
 Mgr. Milena Strachová, Ph.D., Dějiny sportu, dostupný z: http://www.fsps.muni.cz/impact/dejiny- 

sportu/soucasnost/. 
6
 Evropská charta sportu, dostupný z: http://aplikace.msmt.cz/PDF/ECHS.PDF. 

7
 Králík, M. Právo ve sportu, C.H. Beck, 2001. 

http://www.fsps.muni.cz/impact/dejiny-
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Sportovní právo nemůže být chápáno samostatně, jen ve vnitrostátním měřítku. Regulace 

sportovního práva musí být zařazena do evropského a širšího mezinárodního kontextu. 

Sportovní právo není vázáno jen na národní legislativu, ale obsahuje značný mezinárodní 

prvek, ať už se jedná o mezinárodní sportovní akci, či pouze sportování v zahraničí. 

Sport často obsahuje mezinárodní prvek tím, že sport nelze ohraničit územím jednoho 

státu a státní příslušností lidí i právnických osob, přesahuje národní právní úpravu 

jednoho státu. 

V této souvislosti si lze položit otázku, zda existuje pouze obecný vztah mezi 

sportem a právem ve smyslu sport a civilní právo, či zda je sport předmětem zvláštního 

právního odvětví a zda je proto legitimní užívat termín sportovní právo, jako vymezený 

soubor norem regulující provozování sportu a rovněž řešící vztahy, které při sportu 

vznikají, včetně řešení právních sporů ve sportu. 

Je tedy velmi diskutabilní otázkou, zda existuje vztah mezi sportem a právem ve 

smyslu sport a právo, či zda je legitimní užívat termín sportovní právo. Jde o 

nevymezený soubor norem regulující praxi sportu a řešící spory ve sportu. Sportovní 

normy přijaté nadnárodními organizacemi jsou souborem právních principů různých 

právních kultur. Ačkoliv je sport nepochybně velmi specifickým odvětvím, představuje 

v současné době aktuální problém zjistit, jak zvláštní sport je a jak je jeho statut 

reflektován v tvorbě právních předpisů. 

Rozsudek Bosman demonstruje konflikt mezi sportem a evropským právem. 

Národní soud se zajímal o interpretaci pravidel Společenství o volném pohybu osob a 

práva hospodářské soutěže ve vztahu k fotbalovým normám.
8
 

                                                 
8
 Bosman, 15 December 1995, C-415/93 `The Court’s ruling was to respond to a question from a Belgian 

Court examining the case of a Belgian football player whose transfer to a French club was not realised 

because his new and old clubs failed to reach an agreement regarding the transfer fee. The Belgian Football 

Federation refused to send the transfer certificate and the French club withdrew from the contract. Mr 

Bosman, the Belgian football player, also questioned the FIFA rule restricting the number of professional 

players who are nationals of other Member States and who may be fielded in national competitions. The 

ruling confirmed that sport was subject to all relevant Treaty articles in so far as they refer to economic 

activities and that it was not necessary, for the purposes of the application of the Community provisions on 

freedom of movement for workers, for the employer to be an undertaking. All that was required was the 

existence of, or the intention to create, an employment relationship. 

It also helped to clarify what are the limitations of decisions and regulations adopted by sporting 

organisations. The Court declared that those rules were subject to the Treaty, in so far as they do not have a 

specific sport-related objective only, and that the requirement for the transfer fee to be paid in case of 

recruitment of a player from another club following the expiry of his or her contract affected the player’s 

opportunities for finding employment. Finally, the Court stated that the Treaty precluded the application of 

rules laid down by sporting associations under which, in matches in competitions which they organise, 

clubs may field only a limited number of professional players who are nationals of other Member States. 
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K těmto normám se řadí i pravidla, která jsou v různých formách přijímána také 

zejména nevládními mezinárodními organizacemi, které byly pro řadu odvětví sportu 

vytvořeny, včetně Mezinárodního olympijského výboru jako nejvýznamnější ze 

sportovních organizací. Vedle jednotlivých sportovních mezinárodních asociací, jako 

FIFA, UEFA, IAAF, IIHF atd. existuje i Mezinárodní lyžařská federace (FIS – 

Fédération Internationl du Ski). Pravidla vydávaná těmito organizacemi zohledňují i 

právní principy různých právních kultur, zejména práva oblasti Common Law i práva 

kontinentálního. 

Protože je sport specifickým odvětvím lidské činnosti, představuje v současné 

době aktuální problém zjistit, jak zvláštní sport je a jak je jeho statut reflektován v tvorbě 

právních předpisů. 

V této souvislosti i velmi významný mezinárodní mezivládní orgán, kterou je 

konference Evropské rady, která se konala v Nice v roce 2000, byla přijata Deklarace o 

specifické charakteristice sportu a jeho sociální funkci v Evropě.
9
 Deklarace vyzývá 

instituce Evropské Unie, aby braly v úvahu sociální, výchovnou a kulturní funkci sportu. 

V tomto směru pokračují i další prohlášení, jejichž společným zájmem je idea, že sport 

slouží jako nástroj proti rasismu, podporuje lepší studium ve škole, má sociální a etickou 

roli a je platformou demokracie v sociální oblasti. 

I když byla přijata řada dokumentů jak na národních, tak i na mezinárodních 

úrovních, zůstává mnoho otázek otevřených pro to, jak nejlépe připravit právní prostředí 

pro sport, aby byla vystižena specifičnost tohoto odvětví a zároveň aby byl vytvořen 

soulad mezi národními právními řády, se zohledněním mezinárodních právních 

instrumentů, včetně vytvoření plného souladu s normami evropského práva „acquis 

communitaire“. 

 

 

1.2. Právo jako nástroj regulující sportovní vztahy 

 

Pravidelně se ve sportu objevují otázky spojené se sportovními úrazy a důsledky 

z nich plynoucími. Problematika sportovních úrazů byla zřejmě zcela první, která 

zainteresovala právní vědu do sportovní oblasti. Je to zcela pochopitelné, uvědomíme-li 

                                                 
9
 Chappele, J. L.. The autonomy of sport in Europe, dostupný z: 

http://www.coe.int/t/dg4/epas/Source/Ressources/EPAS_INFO_Chappelet_en.pdf. 
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si v historickém kontextu, že prvotní tělesné aktivity měly vojenský charakter a úrazy při 

těchto činnostech vyvolávaly nutnost jejich řešení. Pouze právo může a musí vymezit 

jednoznačná kritéria trestnosti sportovních úrazů ať již pozitivně či negativně. Nutnost 

právní ingerence u sportovních úrazů je jakýmsi vytvořením jednoznačných „mantinelů“, 

ve kterých se mohou sportovci pohybovat. Zdá se však, že vyspělé právní řády v celém 

světě se s touto otázkou nedokážou vypořádat. Jen solidní právní argumenty mohou, a ve 

sportu zvlášť, přispět k nalezení většinového stanoviska, které však nevylučuje a ani 

vyloučit nesmí možnost přihlédnutí ke specifikům, které sport má, a to vše v zákonném 

rámci. 

Velmi složitá je aplikace civilního práva, která se dotýká náhrad škod 

způsobených na zdraví při sportovních úrazech. I přes trvalou pozornost věnovanou 

sportovním úrazům jednoznačné řešení není nalezeno dodnes. Problematika sportovních 

úrazů je diferencovaná, zahrnuje jak odpovědnost sportovců za úrazy způsobené 

sportovním protivníkům, tak i divákům, odpovědnost sportovních klubů, svazů, 

sportovních lékařů, organizátorů sportovních utkání, odpovědnost rozhodčích, trenérů, 

sportovních instruktorů z pozic práva trestního, občanského, správního, pracovního apod. 

Jde o velmi široké spektrum odpovědnostních vztahů. Zahrnuje v sobě jednání úmyslná, 

nedbalostní, nešťastné náhody, kde měřítka právního hodnocení bývají odlišná. 

Právní regulace sportovních vztahů je mnohem komplikovanější, než se může na 

první pohled zdát. Dodnes není jednoznačně vyřešeno, zda by v právní regulaci sportu 

měl převládat aspekt soukromoprávní či veřejnoprávní, případně jaký by měl být jejich 

vzájemný vztah. Vedle regulačních mechanismů je třeba také řešit, jak daleko má jít 

právní regulace sportovních vztahů, do jaké míry má nahradit úpravu obsaženou 

v neprávních normách, tj. především v normách sportovních svazů, asociací, unií a 

klubů, a v jakém rozsahu je má primárně ponechat mimoprávnímu působení s ingerencí 

práva pouze v případě existujícího rozporu s platným právním řádem. Zřejmě i přes 

určité unifikační snahy nebude nikdy dosaženo ideálního celoevropského konsenzu, když 

míra regulace sportovních vztahů právem se odvíjí také od historických, ekonomických, 

ale i politických hledisek, která jsou v jednotlivých zemích odlišná. 

Velmi významnou roli v praxi představují soudní rozhodnutí. Častá absence 

speciálních právních norem dopadajících na oblasti sportu ve spojení s množstvím 

protichůdných stanovisek vede k tomu, že pokud se v soudní praxi objeví rozhodnutí 

z oblasti sportovního práva, je jeho „precedentní“ vliv ještě výraznější než u obecné 

judikatury, protože často představuje jediné stanovisko soudní praxe k určitému, dříve 
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neřešenému nebo v literatuře nejednotně pojímanému problému. Zahraniční sportovně-

právní doktrína věnuje sportovní judikatuře poměrně značnou pozornost. 

 

 

1.3. Pravidla Mezinárodní lyžařské federace (Pravidla FIS) 

 

Mezinárodní lyžařská federace – FIS schválila v roce 1967 pravidla chování při 

lyžování, která byla naposledy upravena v roce 2002.
10

 Pravidla FIS jsou obsažena 

v České technické normě z ledna 2009 č. ČSN 01 8027
11

, která je označena jako 

„Značení a zabezpečení v zimním středisku“. Na tuto normu odkazuje zák. č. 159/1999 

Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu, a to v § 11 c), který specifikuje lyžařské areály. Lyžařským areálem je 

podle citovaného zákona 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. 

Zákon č. 159/1999 Sb., upravuje dále obsah působení horské služby a výkon její 

činnosti. Obsahem poslání horské služby je zejména organizování a provádění 

záchranných a pátracích akcí v horském terénu, kterými se rozumí vyhledávání a pomoc 

osobám v tísni, v případě potřeby poskytování první pomoci těmto osobám a zajištění 

jejich přepravy ke zdravotnickému zařízení, včetně zajištění pohotovostní služby. Výkon 

činnosti horské služby zajišťuje obecně prospěšná společnost založená za tímto účelem. 

Výkon a obsah činnosti horské služby je blíže vymezen v § 11 a) a § 11 b) zákona č. 

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

v oblasti cestovního ruchu. 

  Pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) jsou tedy obsažena v České 

technické normě ČSN 01 8027 z ledna 2009. Autorem této normy je Ministerstvo pro 

místní rozvoj ve spolupráci s Horskou službou a Svazem provozovatelů lanovek a vleků. 

Tvorbu a vydávání technických norem zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví. České technické normy nejsou obecně závazné, avšak 

povinnost může vzniknout především na základě ustanovení právního předpisu. V našem 

případě se jedná o ustanovení o prevenční povinnosti v § 415 zákona č. 40/1964 Sb. 

                                                 
10

 Stifler, H.K.: Die FIS-Verhaltensregeln für Skifahrer, Revue suisse de jurisprudence 1991. 
11

 ČSN 01 8027; leden 2009; Značení a zabezpečení v zimním středisku. 
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Povinnost řídit se ustanoveními České technické normy vzniká pro ty subjekty, kterých 

se daný předpis týká. Podstatně horší však je ta skutečnost, pokud je § 415 občanského 

zákoníku dokonce základem trestní odpovědnosti, např. usnesení 6 Tdo 513/2007. 

Česká technická norma ČSN 01 8027 o značení a zabezpečení v zimním středisku 

stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku. V příloze A této 

normy je uvedeno 10 FIS pravidel chování při lyžování a v příloze B je uvedena stupnice 

lavinového nebezpečí. Norma definuje v ustanovení 3 následující termíny, a to zimní 

středisko; lyžařský areál, provozovatel lyžařského areálu; dopravní zařízení; sjezdová 

trať; okraj sjezdové tratě; bezprostřední blízkost sjezdové tratě; běžecká trať; lyžařská 

cesta; volný lyžařský terén a specifickou trať. Podrobně je upraveno značení v zimním 

středisku ve třech stupních, kde základním kritériem je povaha terénu. Lehká trať je 

označena modře a tato trať nesmí překročit 25 % podélného a příčného sklonu. Středně 

těžká trať je označena červeně a nesmí překročit 40 % podélného a příčného sklonu. 

Těžká trať je označena černě a tento terén překračuje maximální hodnoty pro středně 

těžké sjezdovky. Norma podrobně upravuje podmínky pro značení běžeckých tratí, 

výstražných tabulí a informačních tabulí.  

Norma v ustanovení čl. 5 upravuje zabezpečení v zimním středisku s popisem 

zdrojů nebezpečí, kterých je při sjezdovém lyžování mnoho. Může se jednat o např. 

hrany terénu, terénní nerovnosti, stromy, rozježděný terén, výška sněhu, ale i informační 

tyče s ukazateli, opravné práce atd. S typickým nebezpečím se musí uživatel sjezdové 

tratě zásadně vypořádat sám a přizpůsobit tomu své lyžařské schopnosti a způsob pohybu 

na sjezdové trati. V takovém případě provozovatel lyžařského areálu nečiní žádná 

opatření. Provozovatel lyžařského areálu však musí zajistit opatření k zabezpečení 

atypického nebezpečí, kterými jsou nebezpečí, která působí pro uživatele sjezdové tratě 

jako nástrahy, a to mohou být např. pevné a dočasné překážky instalované 

provozovatelem lyžařského areálu (např. sněžná děla, sloupy pro osvětlení) nebo např. 

organizace závodních tréninků pro lyžaře, organizace akcí na sjezdových tratích atd. 

Provozovatel lyžařského areálu činí opatření k bezpečnosti provozu na sjezdových tratích 

zejména varováním, a to instalací signálních značek, ale může také sjezdovou trať zcela 

uzavřít.  

Lyžařský úraz může vzniknout nárazem do atypického zdroje nebezpečí na 

sjezdových tratích. Česká technická norma předepisuje povinnost provozovatelů 

lyžařského areálu instalované pevné a dočasné překážky na sjezdových tratích zajistit 
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formou bezpečnostních matrací. Vysoké srázy, rokliny je potřebné zajistit sítěmi, kterých 

existuje několik druhů. 

Norma upravuje i pravidla pro používání sněžné rolby na úpravu lyžařských tratí 

v lyžařském areálu, která může být rovněž vážným nebezpečím pro lyžaře. Většinou 

rolba používá akustické a optické varovné zařízení, pokud je použita za provozu 

lyžařského areálu. Je zde upraveno i používání sněžných a terénních vozidel. Na 

sjezdových tratích je výslovně zakázáno sáňkování, bobování; chůze je možná pouze 

výjimečně, a to pouze na okraji sjezdové tratě tak, aby nebyli ohroženi ostatní lyžaři. Je 

zakázán i pohyb psů a jiných zvířat na sjezdové trati. Česká technická norma podrobně 

precizuje i pořádání závodů a závodních tréninků, kdy prostory pro závody a tréninky 

musí být od ostatních tratí odděleny náležitým zabezpečením. Zodpovědnost za konání 

závodu včetně ohraničení a zabezpečení prostoru nese pořadatel závodu (organizační 

výbor). Organizace záchrany v lyžařském areálu je vymezena v čl. 8 ČSN 01 8027. 

V příloze A, která je označena, jako informativní jsou vymezena pravidla chování 

při lyžování, která uživatelé sjezdovek jsou povinni dodržovat ve spojení s jejich 

prevenční povinností dle § 415 zák. č. 40/1964 Sb. Pravidlo č. 1 se týká ohledu na ostatní 

lyžaře a vymezuje, že každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby 

neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. Pravidlo č. 2 stanoví zvládnutí rychlosti 

a způsobu jízdy. Dle pravidla č. 2 každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na dohled. 

Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, 

sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu. Pravidlo č. 3 upravuje 

volbu jízdní stopy, dle které lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou 

jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. Pravidlo č. 3 se 

v praxi uplatňuje nejčastěji. Zásadně lyžař jedoucí vpředu má přednost. Většinou je však 

obtížné prokázat tuto skutečnost, že se jedná o lyžaře jedoucího vpředu, neboť tratě 

jednotlivých lyžařů se různě kříží a ke střetu může dojít i zboku. V žádném případě při 

lyžování však neplatí pravidlo přednosti zprava jako v silničním provozu, což si někteří 

mylně myslí. Předjíždění je upraveno pod č. 4, dle kterého předjíždět se může shora nebo 

zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému 

lyžaři, či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. Dle pravidla č. 5 

každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po 

zastavení opět rozjet, se musí pohledem nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez 

nebezpečí pro sebe a pro ostatní. Zastavení je vymezeno v č. 6, dle kterého každý lyžař 

nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržoval na úzkých nebo 
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nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí 

takové místo uvolnit co nejrychleji. Dle č. 7 lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo 

sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. V č. 8 je upravena povinnost 

respektování značení a signalizace. Pravidlo č. 9 upravuje povinnost poskytnutí první 

pomoci při úrazech a  pravidlo č. 10 specifikuje povinnost prokázat své osobní údaje 

účastníka nebo svědka lyžařského úrazu. Česká technická norma o značení a zabezpečení 

v zimním středisku je moderní a plně odpovídá evropské úpravě, zejména rakouské.  

Podle zahraničních průzkumů nemá však část lyžařů a snowboardistů ani ponětí o 

tom, že nějaká „pravidla provozu“ na sjezdových tratích vůbec existují.
12

 Přes padesát 

procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou 

povinnost zastavit, natož se jako účastník, svědek či poškozený prokázat. Dvanáct 

procent všech nehod na sjezdových tratích je způsobeno srážkami. Nejméně patnáct 

procent lyžařů se domnívá, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava. Tomu 

odpovídá každoročně rostoucí počet zraněných na našich sjezdových tratích. Každý by se 

měl ve vlastním zájmu s bezpečnostními pravidly seznámit. 

Podle odborníků dochází k největšímu počtu úrazů v brzkém odpoledni, což je 

způsobeno únavou po obědě. Dalším zdrojem úrazů je nedostatečné nastavení vázání 

podle zkušenosti a váhy lyžaře. 

Povědomí českých lyžařů o pravidlech FIS je obecně velmi nízké. Češi si někdy 

vůbec neuvědomují, že nehoda či úraz na zasněženém svahu při volné aktivitě může 

znamenat potenciální pojistnou událost, protože zraněný bude požadovat odškodnění a 

odvolávat se na porušení § 415 občanského zákoníku a též i pravidla FIS. Dokonce se 

může stát, že účast na nehodě se zraněním bude zakládat i trestněprávní odpovědnost za 

trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Případné náklady, pokuty či jiné sankce 

pojišťovny nehradí, ale rozhodnutí v trestní věci je dalším prvkem zužujícím prostor 

k úspěchu v občanskoprávní věci. 

Lyžař či snowboardista, který na sjezdovce ohrožuje ostatní, porušuje 

přinejmenším jedno ze základních pravidel občanského zákoníku, a to prevenční 

pravidlo, dle kterého každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Lyžař či snowboardista si dále 

nákupem vstupenky prakticky uzavírá smlouvu s provozovatelem, dle které mu vzniká 

povinnost dodržovat provozní řád provozovatele areálu včetně lyžařských pravidel FIS. 

                                                 
12

 Vučka, J. Jak závazná jsou pravidla lyžařské federace?, dostupný z: http:// jinopravo.blogspot.com. 
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Kontroverzní otázkou je, zda mohou sportovní pravidla vyhlášená sportovním 

sdružením ukládat povinnosti i nečlenům daného sdružení, pokud povinnost dodržovat 

tato pravidla neukládá obecně závazný právní předpis. I přes nemalé výhrady 

v judikatuře se stále více prosazuje zásada, že toto pravidla jsou závazná i pro nečleny 

sdružení, která je vydala. Právě závaznost těchto pravidel může být významná pro 

posuzování trestněprávní odpovědnosti za sportovní úrazy způsobené v příčinné 

souvislosti s porušením pravidel daného sportu. 

Tento problém byl v České republice několikrát diskutován, jednalo se např. o 

případ zranění lyžařky, do které narazil jiný rekreační lyžař, jenž poškozenou na 

sjezdovce přehlédl a nedokázal včas zabrzdit. Případ byl právně kvalifikován jako trestný 

čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 trestního zákona, a v průběhu řízení se řešila 

otázka, zda má i rekreační sportovec, který není členem Mezinárodní lyžařské federace, 

povinnost dodržovat oficiální pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů. Soudy 

zaujaly stanovisko, že pravidla FIS byla pro lyžaře na sjezdovce závazná i přesto, že 

nešlo o registrované sportovce a oficiální podnik pořádaný FIS či jinou organizací. 

Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. února 2010 sp. zn. 8 Tdo 68/2010, jímž bylo 

odmítnuto dovolání obviněného, byl tento názor podpořen. 

Obviněný byl uznán vinným dle § 224 odst. 1 trestního zákona (zák. č. 140/1961 

Sb.). V daném případě se jednalo o lyžařský střet, kdy obviněný jako lyžař nevěnoval 

dostatečnou pozornost situaci na sjezdovce, v důsledku toho nestačil včas reagovat na 

nezletilou lyžařku. Po přejetí přední části lyží nezletilé obviněný nezletilou srazil a při 

nárazu zejména do krajiny břišní či na levou dolní část hrudníku této způsobil oděrku na 

levé tváři a roztržení sleziny s nutností jejího operačního odstranění, tedy těžké zranění 

pro poškození důležitého orgánu, s dobou léčení v trvání nejméně osmi týdnů a s trvalým 

závažným následkem. Jednání obviněného bylo kvalifikováno jako trestný čin ublížení 

na zdraví dle § 224 odst. 1 trestního zákona. Obviněný v rámci dovolání zdůraznil, že 

nenapadá skutková zjištění soudů, avšak nemůže souhlasit s jejich závěry v otázce 

právního posouzení skutku a tedy i aplikace pravidel FIS a ustanovení § 415 a násl. 

občanského zákoníku do trestního řízení. Obviněný vyslovil zásadní nesouhlas s tím, 

jakým způsobem odvolací soud aplikoval do trestního řízení civilněprávní předpis a 

obecná pravidla z odvětví lyžařského sportu. Z hlediska zavinění bylo obviněnému 

přičteno porušení povinnosti občana stanovené v § 415 občanského zákoníku, tedy 

nedodržení generální prevence, která je stanovena jinou než trestněprávní normou, 

konkrétně občanským zákoníkem. Porušení povinnosti dle § 415 občanského zákoníku 
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nelze přenášet na trestněprávní normy plošně, neboť pak by bylo trestné ve smyslu 

příslušných ustanovení trestního zákona každé jednání občana, při kterém by bylo 

v civilněprávním sporu prokázáno, že porušil generální prevenci. Dovolatel namítal i tu 

skutečnost, že pokud odvolací soud dovodil, že se dopustil porušení § 415 občanského 

zákoníku, když nedodržel konkrétní ustanovení pravidel FIS pro chování na sjezdových 

tratích, tak je zřejmé, že tato pravidla, jelikož nejsou závazná, mají pouze doporučující 

charakter a nelze je přímo přenést jako použití konkrétní povinnosti do trestního práva. 

Nejvyšší soud v odůvodnění uvedl, že jednání obviněného nebylo právně 

posouzeno jako porušení důležité povinnosti uložené mu podle zákona, tedy i podle odst. 

2 § 224 trestního zákona, nýbrž jen v základní skutkové podstatě trestného činu ublížení 

na zdraví podle § 224 odst. 1 trestního zákona. V takovém případě bylo na místě 

aplikovat obecná ustanovení o povinnostech občana v rámci tzv. generální prevence. 

Podle ustanovení § 415 občanského zákoníku totiž platí, že každý je povinen počínat si 

tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. 

Jde o závaznou právní povinnost pro 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. V této souvislosti je zapotřebí akcentovat, že aplikace § 

415 občanského zákoníku přichází v úvahu jen tehdy, není-li konkrétní právní úprava 

vztahující se na jednání, jehož protiprávnost posuzuje. Porušení právní povinnosti 

z hlediska obecné odpovědnosti za vzniklou škodu je i nedodržení generální prevence 

podle § 415 občanského zákoníku. 

Nejvyšší soud se identifikoval ve svém rozhodnutí i s názorem formulovaným 

státním zástupcem, dle kterého význam pravidel vydaných Mezinárodní lyžařskou 

federací (FIS) jako jediného regulačního prostředku u tohoto do jisté míry riskantního 

sportu nelze bagatelizovat způsobem, jímž činí dovolatel, zejména proto, že jiná pravidla 

stanovena nejsou a jejich potřeba je evidentní. Nejvyšší soud dodal, že pokud by si 

obviněný počínal tak, jak mu ukládá pravidlo č. 1 FIS, ke střetu s poškozenou a jejímu 

následnému zranění by nedošlo. Z judikátu je zřejmá nejistota soudu v argumentaci, 

neboť by plně dostačovalo, využít znění § 224 odst. 1 trestního zákona, které postihuje 

nedbalostní těžké ublížení na zdraví ve spojení s povinností počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví osob. 

Z pravidel FIS lze v obecné rovině dovodit, že lyžař musí přizpůsobit rychlost a 

způsob jízdy svým schopnostem a zkušenostem, terénním, sněhovým a klimatickým 



 20 

podmínkám, výhledovým poměrům, hustotě provozu, tedy celkové situaci na sjezdové 

trati, aby měl možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku, 

což současně znamená, že nesmí vjíždět do míst, kam bezpečně nevidí. Pokud tato 

pravidla nedodrží, pak nelze mít za to, že se choval v souladu s požadavky zakotvenými 

v ustanovení § 415 občanského zákoníku, v rámci tzv. obecné prevenční povinnosti.
13

 

Pravidlům Mezinárodní lyžařské federace je přiznána právní relevance právě 

proto, že jde o oficiální pravidla, která jsou u lyžařské veřejnosti většinou natolik zažitá a 

považována za závazná. Jedná se o pravidla, která jsou ve své podstatě přímo rozumem 

seznatelná a zajišťují elementární bezpečnost. Sportovní pravidla mají v tomto směru 

značnou právní relevanci a lze jim přiznat specifickou závaznost. Soud samozřejmě 

rozhoduje podle právních norem, ale sportovní pravidla tu mohou mít významnou 

podpůrnou roli, zvláště pokud byla porušena velmi zásadním způsobem. Veškerá 

pravidla týkající se sportu obsahují ustanovení zaměřená na prevenci před sportovními 

úrazy. Z dosavadní judikatury je zřejmé, že soudy tato pravidla aplikují v zásadě pouze 

při odpovědnosti za způsobenou škodu nebo při nedbalostním ublížení na zdraví, je 

zajisté otázkou, zda je nezbytné tato pravidla v judikatuře aplikovat a odkazovat na ně. 

Soudy si tím bezesporu spíše usnadňují celé odůvodnění rozsudku, neboť zajisté 

by stačila aplikace § 415 občanského zákoníku a ustanovení o nedbalostním ublížení na 

zdraví v trestním zákoníku a dostatečná argumentace soudu. Nebylo by pak nutné do jisté 

míry narušovat právní jistotu, kdy se může stát, že soud bude argumentovat závazností 

nějakých sportovních pravidel, se kterými se účastník řízení vůbec nesetkal. 

Nejvhodnějším řešením, jak využít pravidla FIS v lyžařské praxi je, aby tato pravidla 

prosazovali provozovatelé lyžařských areálů. Tím, že dobrovolně vstoupíte na sjezdovku, 

přijímáte tato pravidla jako závazná a jste si vědomi toho, že při jejich porušení může být 

následný postih. Nezbytností pro právní jistotu každého je, aby provozovatelé lyžařských 

areálů na tyto skutečnosti lyžaře výslovně upozorňovali a pravidla FIS jasně vyvěsili. 

 

1.4. Jiné zimní sporty  

 

Tato disciplína (snowboard) byla vyvinuta v USA. U nás je praktikována již více 

než 15 let a stala se velkou konkurencí klasickému lyžování. Snowboard je oblíbeným 

sportovním vyžitím zejména u mladistvých sportovců, protože připomíná surfování, 

                                                 
13

 Judikát 8 Tdo 68/2010, dostupný z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf. 
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jízdu na vlnách nebo skateboard. Jedná se však o velmi odlišnou dynamiku pohybů od 

lyžování. 

Pravidla FIS jsou závazná i pro snowboardisty. Musíme však zkoumat určité 

rozdíly v aplikaci pravidel na jedné straně a na druhé straně musíme počítat i se 

speciálními povinnostmi snowboardistů. 

Základní otázkou je, zde snowboardista může představovat na sjezdovce větší 

zdroj nebezpečí než lyžař. Snowboard je širší a někdy i těžší než lyže, (i když z mé 

vlastní zkušenosti především s vývojem carvingových lyží jsou někdy takové lyže těžší 

než samotný snowboard), a v případě střetu představuje větší nebezpečí. V případě 

srážky však větší roli hraje hmotnost lyžařů. Představíme-li si, že dojde-li ke srážce 

dospělého a dítěte, kde se jedná o hmotnostní rozdíl asi 80kg, poté hmotnost 

snowboardu, který může být asi tak o 1.5 až 2 kg těžší než lyže, je zcela nerozhodující. 

Dále snowboard nemá žádné bezpečnostní vázání, které by se v případě pádu samo 

vypnulo. Celková charakteristika snowboardu může učinit případný střet velmi 

nebezpečným. 

Zde si musíme uvědomit i jiný úhel pohledu snowboardistů, kteří stojí šikmo na 

svém sportovním vybavení. Jejich úhel pohledu ustupuje bez otočení hlavy až 90° od 

směru jejich jízdy. Tento rozdíl je značný především u „backside“ oblouku, kdy se ke 

kopci nacházejí zády. 

Autoři Ditrich a Reindl konstatují, že snowboardování není více nebezpečné než 

lyžování. Snowboardisté se podílejí na kolizích stejným procentem jako lyžaři.
13

 Určitou 

averzi a úzkostlivost některých lyžařů vůči tomuto sportovnímu dění můžeme odůvodnit 

na psychologické bázi. Dnes se již nečiní rozdíly mezi snowboardistou a lyžařem, který 

jezdí carvingovými oblouky. Zvláštní druh konstrukce těchto lyží a částečně i jiná 

technika lyžování umožňují jízdu „vyříznutými oblouky“ na vnitřních a vnějších hranách 

lyží. 

Podle statistiky, která byla provedena v 16 lyžařských oblastech v USA 

prostřednictvím NSAA (National Ski Area Association), je dokonce tvrzeno, že 

snowboardisté zaujímají menší podíl na celkových kolizích než lyžaři. 

Souhrnně řečeno, snowboard nepřináší žádné větší nebezpečí než lyžování a i 

když zde nacházíme několik rozdílných vlastností snowboardu, neobjevíme zde žádné 

překážky, které by bránily dodržování pravidel FIS stejně jako lyžaři. Jedinou výjimkou 

                                                 
13

 Gschöpf M., Haftung bei Verstoss gegen Sportregeln, Verlag Österreich, 2000, str. 73-74. 
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je již výše uvedený backside – oblouk, kde snowboardista má špatný úhel pohledu a 

skoro nevidí, co se kolem něj děje. Pokud by došlo v této fázi ke kolizi, snowboardista se 

nemůže dovolávat toho, že druhého v důsledku jeho postavení na snowboardu nemohl 

vidět. 

Mezi jiné zimní sporty můžeme řadit i sáňkování. Někteří autoři se domnívají, že 

se jedná o zvláštní druh sportu, na který se pravidla FIS nevztahují, neboť se jedná o tzv. 

atypické uživatele sjezdovek. Na druhou stranu např. autor Pichler tvrdí, že sáňkování je 

zásadně na sjezdových tratích zakázáno. Můžeme se zmínit o případu, který byl však 

mimoprocesně vyrovnán, a tak v důsledku narovnání nedošlo k soudnímu jednání. 

Jednalo se o sáňkaře, který v průběhu jízdy spadl a sáňky nezadržel. Ty se dále řítily do 

údolí, kde těžce zranily jiného uživatele sjezdovky. Neboť se jedná o zčásti 

nepředvídatelnou a neovladatelnou jízdu, nemohou být pravidla FIS sáňkaři dodržována. 

Z toho důvodu by mělo být sáňkování na tratích určených k lyžování, zakázáno. 

Neméně oblíbeným zimním sportem je běžkování, pro které platí speciální úprava 

pravidel FIS (II. díl pravidel FIS). První pravidlo se příliš neliší od lyžařských pravidel a 

říká, že každý běžkař se musí chovat tak, aby nikoho neohrozil nebo nikomu neškodil. 

Druhé pravidlo uvádí, že běžkaři musí brát v úvahu označení a signály (informační 

tabule). V běžeckých a na sjezdových tratích se běžkaři musí pohybovat udaným směrem 

a danou běžeckou technikou. Třetí pravidlo určuje, že na dvojitých a několikerých 

paralelních stopách se má běžet vždy vpravo. Běžkaři ve skupinách se musí pohybovat 

v pravé stopě za sebou. Ve volné běžecké technice na sjezdových tratích se musí běhat 

též vpravo. Čtvrté pravidlo stanoví, že předjíždět se smí zprava nebo zleva. Běžkař 

nacházející se vpředu se nemusí vyhýbat. Měl by se však vyhnout, pokud to může učinit 

bez případného nebezpečí. Pravidlo páté pojednává o dopravě v protisměru. Při střetnutí 

se každý musí vyhnout vpravo. Objíždějící běžkař má přednost. Pravidlo šesté určuje, že 

při předjíždění a vzájemném střetávání musí mít každý běžkař hůlky těsně u svého těla. 

Sedmé pravidlo uvádí, že každý běžkař musí přizpůsobit svou jízdu zejména podle 

spádové tratě, rychlosti a své dovednosti, dále podmínkám na trati, hustotě provozu a 

viditelnosti. Běžkař musí dodržovat dostatečný bezpečnostní odstup od běžce 

nacházejícího se ve předu. V případě nezbytně nutném musí spadnout, aby zabránil 

vzájemnému střetu. Osmé pravidlo vypovídá o tom, že ten, kdo zůstane stát, musí 

vystoupit z tratě. Pokud dojde k pádu, má tento běžec povinnost urychleně uvolnit trať. 

Deváté pravidlo stanoví, že při nehodách je každý povinen poskytnout pomoc. Poslední 

pravidlo určuje, že každý, a to jedná-li se o svědka nebo účastníka nehody, zda je 
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odpovědný nebo nenese žádnou odpovědnost, musí v případě nehody poskytnout údaje o 

své totožnosti. 

 

 

1.5. Pojištění zimních sportů 

 

Tisíce lidí odjíždí do zahraničí lyžovat v dobré víře, že jsou pojištěni a že nic 

nezanedbali. Evropský zdravotní průkaz a základní cestovní pojištění se však na lyžařské 

úrazy většinou nevztahuje. Mezi nejčastější úrazy při lyžování patří zlomeniny nohou a 

rukou a luxace ramen. Péče lékařů a převozy do nemocnice stojí horentní částky.  

Přitom základní cestovní pojištění se nemusí vztahovat na provozování zimních 

sportů. Evropský zdravotní průkaz nelze brát jako ekvivalent cestovního pojištění. 

Umožní sice zajistit nezbytnou zdravotní péči v případě úrazu nebo onemocnění, ale jen 

ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. V horských oblastech je 

těchto zařízení většinou málo a nachází se daleko od místa škodní události. Evropský 

zdravotní průkaz nekryje vysoké spoluúčasti hrazené pacientem při prvotním ošetření, 

hospitalizaci, stomatologické zákroky nebo nákup předepsaných léků či zdravotních 

pomůcek, jako jsou hole nebo ortézy. Evropský zdravotní průkaz nepokrývá ani 

zdravotní převoz do vlasti či navrácení ostatků. Kdo vycestuje pouze s tímto průkazem, 

nemá ani nárok na asistenční služby. Tisíce lidí jedoucích nejčastěji do Alp o tom 

obvykle nemají ani tušení, dokud se nějaká nehoda nepřihodí. 

Cestovní pojištění kryjící rizika při sjezdovém lyžování a snowboardingu bývá 

dražší. Například v Kooperativě stojí pojištění léčebných výloh dospělého 40,- Kč na 

den. Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku se nabízí v ceně ještě 

s pojištěním úrazu a zavazadel a stojí 20,- Kč na den. Komplexní pojištění vychází 

celkem na 60,- Kč denně. Pojistné plnění v této pojišťovně u léčebných výloh činí 1,5 

miliónu, u odpovědnosti za škodu na zdraví 2 milióny a na majetku 1 milión korun.
14

 

U českých lyžařů velmi oblíbené Rakousko rozhodně nepatří k zemím, kde by 

náklady spojené s ošetřením po úrazu byly nízké. Ošetření v nejbližším místě stojí cca. 

do 500,- € v závislosti na charakteru zranění a zdravotnického zařízení. Nezbytná 

operace může stát přibližně 10.000,-€, sanitka do lékařského zařízení 200,- € podle 

vzdálenosti. Složitější transport např. vrtulníkem stojí přibližně 2.800,- € a letecký 

                                                 
14

 Bez pojistky na lyže nejezděte. Při srážce oceníte i „odpovědnost“, dostupný z: 

http://finance.idnes.cz/bez-pojistky-na-lyze-nejezdete-pri-srazce-ocenire-i-odpovednost/. 
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speciál cca. 10.000,- €.
14

 Den v nemocnici v Rakousku, Francii nebo Itálii může stát 

15.000,- Kč až 20.000,- Kč; transport helikoptérou 30.000,- Kč až 130.000,- Kč; 

vykloubení ramene při lyžování v Itálii, ambulantní ošetření stojí 50.000,- Kč; zranění 

ramene v Rakousku, ošetření a chirurgický zákrok 168.000,- Kč atd.
15

 

Pokud lyžař bez pojištění odpovědnosti způsobí podobnou újmu jinému lyžaři, 

přidávají se k výše uvedeným částkám horentní sumy, které musí uhradit poškozenému, 

mezi které nejčastěji patří i trvalé následky úrazu a popřípadě ušlý zisk poškozeného. 

Malé povědomí českých lyžařů o povinnostech vyplývajících ze své odpovědnosti často 

poškození zneužívají. 

Mnozí se spoléhají dále na cestovní pojištění v rámci platební karty. Takové 

pojištění se většinou podle pojistných podmínek nevztahuje na provozování zimních 

sportů a nemusí dostačovat ani limity pojistného plnění na jednotlivá rizika. 

Každý, kdo sjednává pojištění, by měl myslet na to, že vedle pojištění léčebných 

výloh je nezbytné pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či věcech, které způsobí na 

sjezdovce někomu jinému. Sjednaný pojistný limit by u léčebných výloh neměl být nižší 

než 1.250.000,- Kč, samozřejmě lepší je sjednat vyšší limit. U odpovědnosti za škodu na 

zdraví by měl být minimální limit 1.000.000,- Kč a u odpovědnosti za škodu na majetku 

500.000,- Kč. 

Při sjednávání pojištění je potřebné prostudovat si podrobně všechny pojistné 

výluky. Pojištění se totiž nemusí vztahovat na všechny lyžařské tratě. Je nezbytné si 

ověřit, zda není u nabízeného produktu lyžování či snowboarding na vyznačených tratích 

v pojistných podmínkách výluka. V opačném případě je třeba tuto aktivitu připojistit. 

Kromě uvedeného pojištění se každý může připojistit na úraz, zavazadla, storno cesty či 

na právní pomoc. V případě, že k lyžařskému úrazu dojde např. na území Rakouska a 

protistrana žaluje v Rakousku, pojištění právní pomoci znamená větší procesní výhodu. 

Umožní snadněji pověřit zastoupením rakouského právního zástupce a veškeré soudní 

výlohy a honorář rakouského advokáta je hrazen z tohoto pojištění. Pojištění léčebných 

výloh a odpovědnosti je tedy z mého pohledu nezbytnou nutností, jak by se měl každý 

lyžař připravit na sjezdovku. Pojištění odpovědnosti by mělo být samozřejmostí pro 

české lyžaře nejen do zahraničí, ale i na domácích sjezdovkách. 

                                                 
14

 Bez pojistky na lyže nejezděte. Při srážce oceníte i „odpovědnost“, dostupný z: 

http://finance.idnes.cz/bez-pojistky-na-lyze-nejezdete-pri-srazce-ocenire-i-odpovednost/. 
15

 Úraz vám může provětrat peněženku, pojistěte se, dostupný z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/209803-uraz-vam-muze-provetrat-penezenku-pojistete-se/. 
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Pojištění musí být vybráno pečlivě, zvláště pokud se někdo chystá lyžovat mimo 

běžné sjezdovky. Tyto takzvané extrémní aktivity mnoho pojišťoven nepojistí ani za 

příplatek. K tomu patří i skialpinismus a veškeré události vzniklé při činnostech na 

místech k tomu neurčených, například lyžování a jiné činnosti mimo vyznačené trasy. 

Taková činnost je většinou nepojistitelná. Tyto aktivity jsou rizikové z pohledu 

dostupnosti asistenční služby. Ve chvíli, kdy se lyžař pohybuje mimo vyznačenou a 

schválenou trasu, vystavuje sebe i ostatní velkému riziku pádu laviny či zranění. 

Případná možnost lokalizace zraněného klesá a stejně tak je ztížena dostupnost 

záchranného sboru. 

Mezi výluky z pojištění patří např. lyžování „pod vlivem“. Pojistné události, které 

vznikly pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek, nejsou kryty. V takovém 

případě pojišťovna plnění krátí, anebo vůbec neuhradí. Skutečnost, že byla zjištěna 

přítomnost alkoholu, je většinou uvedena v protokolu od policie, anebo v lékařské 

zprávě. Zajímavý průzkum mezi českými lyžaři nechala provést pojišťovna Direct. 

V následujícím grafu jsou uvedeny výsledky tohoto průzkumu, které jsou alarmující, 

neboť 83 procent lyžařů v České republice provozuje lyžařský sport pod vlivem 

alkoholu. Alkohol má velký vliv na pohybovou koordinaci.
16

 

 

 
Pramen: Až 83 procent Čechů lyžuje pod vlivem alkoholu, ukázal průzkum, Dostupný z: 

                                                 
16

 Až 83 procent Čechů lyžuje pod vlivem alkoholu, ukázal průzkum, dostupný z: 

http://cestovani.idnes.cz/az-83-procent-cechu-lyzuje-pod-vlivem-alkoholu-ukazal-pruzkum-ptm-/. 

 

http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=ig_zima&c=A120104_120357_ig_zima_tom&foto=JB404808_01.jpg
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http://cestovani.idnes.cz/az-83-procent-cechu-lyzuje-pod-vlivem-alkoholu-ukazal-

pruzkum-ptm-/lyze.aspx?c=A120104_120357_ig_zima_tom 

 

 

Často je poukazováno na skutečnost, že horská služba ani Policie v České 

republice nemají možnost podrobit lyžaře testu na alkohol. Tuto možnost nemá ani 

provozovatel lyžařského areálu. Opět se tak nabízí jistá míra komparace s podmínkami 

provozu na pozemních komunikacích. Celkem důvodně lze předpokládat, že další vývoj 

bude směřovat k výslovnému zákazu požívání alkoholických nápojů a ke kontrolování 

dodržování tohoto zákazu, neboť lyžař tímto neohrožuje pouze sebe, ale podstatným 

způsobem i své okolí. Opět se nabízí možnost, kdy by lyžař zakoupením vstupenky na 

sjezdovku prohlašoval, že není pod vlivem alkoholu a současně se zavázal, že po dobu 

svého pohybu po sjezdovce se požívání alkoholických nápojů zdrží. Současně s tím by 

mohla být zavedena i smluvní povinnost strpět na vyzvání oprávněného zástupce 

provozovatele sjezdovky kontrolu na přítomnost alkoholu. 

 

 

1.6. Návrh zákona o bezpečném pohybu při lyžování 

 

Návrh zákona řeší situaci,
17

 kterou v současné době žádná právní úprava v České 

republice neupravuje. Jedná se o stanovení pravidel chování lyžařů, snowboardistů a 

jiných osob na lyžařských tratích; dále zákon řeší chování cyklistů na cyklistických 

tratích mimo pozemní komunikace. Poslanecký návrh zákona byl předložen Poslanecké 

sněmovně dne 26. března 2012 pod číslem 648/0. Návrh zákona inicioval poslanec za 

TOP 09 a bývalý náčelník Horské služby Rudolf Chlad. Návrh zákona se skládal ze 

sedmi paragrafů. Hlavními body navrhovaného zákona byla definice sjezdové trati a 

okraje sjezdové trati (§ 2). Sjezdovou tratí je trať vhodná a určená ke sjezdovému 

lyžování a snowboardingu, která je za tímto účelem kontrolovaná, označená, zpravidla 

upravená pro lyžující veřejnost a zabezpečená zejména před atypickými nebezpečími; 

sjezdové tratě jsou označeny podle stupně obtížnosti; sjezdovou trať zpravidla vymezuje 

plocha upravená sněžnými stroji. 

                                                 
17

 Přehled právních předpisů nově projednávaných Poslaneckou sněmovnou, dostupný z: http: 

//finance.idnes.cz/prehled-pravnich-predpisu-nove-projednavanych-poslaneckou-snemovnou (iDNES.cz). 
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K větší bezpečnosti na českých sjezdovkách měla přispět zákonná povinnost 

používat ochrannou přilbu pro všechny lyžaře mladší 18. let. Při lyžování, 

snowboardingu a při jízdě na jízdním kole zavádí pro osobu mladší 18. let povinnost 

použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštních předpisů a mít ji nasazenu a 

řádně připevněnu na hlavě. Z této povinnosti byla stanovena v § 3 odst. 2 výjimka pro 

běžecké lyžování, aniž by však byla v zákoně stanovena definice „běžeckého lyžování“. 

Otevírala by se tak otázka právní nejistoty, zda běžeckým lyžováním je každý pohyb na 

běžeckých lyžích, a jak případně pohlížet na osobu na běžeckých lyžích, která by se 

pohybovala na sjezdovce. Následující § 4 návrhu zákona přejímal pravidla FIS do 

českého právního řádu. Zjevným cílem bylo dát těmto pravidlům jasnou zákonnou 

závaznost a odstranit tak jistou míru nejistoty, kterou může vyvolávat to, že tato pravidla 

jsou obsažena pouze v technické normě a mají spíše doporučující charakter. Jak již bylo 

shora uvedeno, pravidla pro chování lyžařů lze v současnosti dovodit ze zákona č. 

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

v oblasti cestovního ruchu, v rámci kterého je upravena činnost a výkon horské služby. 

Tento zákon odkazuje na Českou technickou normu ČSN 01 8027, která obsahuje 

pravidla FIS. Porušení těchto pravidel v souladu s judikaturou znamená porušení 

prevenční povinnosti dle § 415 zákona č. 40/1964 Sb. 

Pravidla FIS jsou přejata do návrhu zákona v 8 odstavcích, a to následovně. Dle 

odst. 1 § 4 je každá osoba pohybující po sjezdových tratích povinna neustále se chovat 

tak, aby neohrožovala nebo nepoškozovala jinou osobu. Dle odst. 2 každá osoba na 

sjezdové trati musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob na sjezdové trati. 

Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem a zkušenostem, 

terénním, sněhovým a klimatickým podmínkám, výhledovým poměrům, hustotě 

provozu, tedy celkové situaci na trati, aby měla možnost včas a v dostatečné vzdálenosti 

reagovat i na nenadálou překážku. Dle odst. 3 osoba na sjezdové trati, která přijíždí 

zezadu k jiné osobě na sjezdové trati, musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožovala 

jiné osoby na sjezdové trati pohybující se před ní. Odst. 4 upravuje předjíždění a stanoví 

pravidlo, dle kterého osoba na sjezdové trati smí předjíždět jinou osobu na sjezdové trati 

shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy v takové vzdálenosti, která poskytne 

dotčené osobě dostatek prostoru pro všechny její pohyby. Dle odst. 5 osoba, která chce 

vjet na sjezdovou trať nebo se chce po zastavení na trati opět rozjet, se musí pohledem ve 

směru nahoru i dolů ujistit, že tak může učinit, aniž by tím ohrozila sebe nebo jiné osoby 

na sjezdové trati. Odst. 6 upravuje pravidlo, dle kterého se každá osoba na sjezdové trati 
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musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržovala v úzkých nebo nepřehledných místech 

sjezdové tratě. Osoba, která upadne, musí místo pádu co nejrychleji opustit. Toto 

ustanovení je dle mého názoru velmi diskutabilní. Dle mého názoru se mnozí budou 

mylně domnívat, že musí místo pádu opustit a odjedou z místa nehody. V běžné praxi se 

místo střetu zajistí takovým způsobem, aby ostatní uživatelé sjezdovky se takovému 

místu s bezpečností vyhnuli. Dle mého názoru nejde o příliš vhodnou úpravu o 

povinnosti opustit místo pádu co nejrychleji. Dle odst. 7 každá osoba na sjezdové trati, 

která po ní pěšky stoupá nebo sestupuje, musí používat okraj lyžařské tratě. Tato 

povinnost neplatí v případě poskytnutí pomoci při úrazu. Dle odst. 8 každá osoba ne 

sjezdové trati musí respektovat značení a signalizaci podle zvláštních předpisů. 

Návrh zákona nepřebírá povinnost poskytnout první pomoc a dále povinnost 

účastníků se navzájem prokázat. Tyto body jsou však pro praxi nezbytné. Dle nové 

úpravy si to dle mého názoru mnozí vyloží tím způsobem, že ihned po lyžařském střetu 

místo nehody opustí, neposkytnou první pomoc a ani se neprokáží. Domnívám se, že 

pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) jsou běžně užívána a dostávají se pomalu 

do podvědomí všech uživatelů sjezdovek. Pokud budou pravidla nově převzata do návrhu 

zákona a to takovým způsobem, který ne plně koresponduje se stávajícími pravidly FIS, 

jsem přesvědčena o tom, že se jedná o krok zpět. 

V § 6 návrhu zákona byla konstruována zvláštní skutková podstata přestupku, kdy 

by za blíže nespecifikovaná porušení zákona hrozila pokuta až 10.000,- Kč. Není tedy 

zřejmé, zda navrhovatelé porušením vnímali nepoužití helmy, nebo i porušení pravidel 

FIS. Pravděpodobnější je, že sankce měly následovat i za porušení pravidel FIS. Ačkoli 

se na první pohled může jevit posouzení případného porušení pravidla velmi snadné, 

bylo by pravděpodobně nezbytné zajistit proškolení kontrolních orgánů, zvláště pokud 

sami nejsou aktivními lyžaři. Jen posouzení, zda se osoba zdržovala v úzkých a 

nepřehledných místech sjezdové trati bezdůvodně, je na velmi náročné na erudici 

kontrolního orgánu. Kontrola měla podle návrhu zákona být svěřena do rukou Policie ČR 

a obecní policie (§ 6, odst. 1). 

Vláda se k návrhu zákona vyjádřila na své schůzi 25. dubna 2012 a projevila 

s návrhem nesouhlas. Návrh zákona považuje za nekoncepční, nesystémový a 

nepotřebný, neboť ze spektra sportovních aktivit vybírá pouze lyžování, snowboarding a 

jízdu na kole mimo pozemní komunikace. Vláda se negativně vyjádřila i ke konstrukci a 

legální definici sankce, která by za porušení ustanovení zákona hrozila. Potřebnost 
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návrhu zákona vláda nespatřovala ani s ohledem na okolnost, že dodržování pravidel FIS 

v souvislosti s § 415 občanského zákoníku se prosadilo již v rámci judikatury soudů. 

Ačkoli nemůžeme poslaneckému návrhu upřít snahu na zvýšení bezpečnosti 

provozu na českých sjezdovkách, přeci jen tento návrh zákona nemůžeme označit jako 

zdařilý. Představoval spíše snahu rychle reagovat na stoupající počty úrazů na 

sjezdových tratích a byl dalším příkladem snahy zákonodárců přicházet s regulací dalších 

oblastí života, která však není nezbytnou k účinnému prosazení daných povinností a 

nároků poškozených. Projednávání návrhu zákona bylo usnesením výboru pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny dne 10. dubna 2013 

přerušeno. 

Jediné, s čím se plně ztotožňuji a co je nově navrhováno, je povinnost nošení 

ochranné helmy. V současné době však většina uživatelů sjezdovek ochrannou helmu 

nosí, aniž by jim to někdo předepisoval. V tomto směru musím upozornit na rozsudek NS 

ze dne 22. ledna 2010, sp. zn. 25 Cdo 2258/2008. Podle Nejvyššího soudu je nepoužití 

ochranné přilby cyklistou starším 18. let porušením prevenční povinnosti podle § 415 

občanského zákoníku. V rozsahu, v němž se toto nepoužití podílelo na vzniku škody 

utrpěné cyklistou při dopravní nehodě, může zakládat jeho spoluzavinění na vzniku 

škody ve smyslu § 441 občanského zákoníku. V předmětné kauze se žalobce po žalované 

pojišťovně domáhal plnění náhrady škody na zdraví (ztížení společenského uplatnění), 

způsobené mu následkem dopravní nehody, při které dne 10. června 2004 řidič osobního 

automobilu srazil žalobce jedoucího na kole. Bylo nesporné, že nehodu zavinil řidič 

motorového vozidla, který při odbočování nedal přednost a srazil protijedoucího cyklistu. 

Zranění cyklisty bylo velmi vážné, protože výše náhrady za ztížení společenského 

uplatnění byla zvýšena dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. na šestinásobek, jako 

adekvátní náhrada za ztížení společenského uplatnění. Žalobce neměl na hlavě ochrannou 

přilbu. Žádný právní předpis nošení přileb cyklistům starším 15. let neukládal. Nejvyšší 

soud uzavřel, že nepoužití ochranné přilby cyklistou starším 15. let je porušením 

prevenční povinnosti podle § 415 občanského zákoníku a může v rozsahu, v němž se 

podílelo na vzniku (zvětšení) škody utrpěné cyklistou při dopravní nehodě, zakládat jeho 

spoluzavinění na vzniku škody ve smyslu § 441 občanského zákoníku. Na věc je nutno 

nahlížet tak, že dětem zákon ukládá povinnost použití ochranné přilby bezpodmínečně, 

aby byly v každé situaci chráněny, zatímco u osob starších ponechává na jejich uvážení a 

zodpovědnosti, kdy je potřebné přilbu použít a kdy nikoli. Ve vztahu k osobám mladším 

18. let tedy konkrétní právní úprava existuje, a proto by použití § 415 občanského 
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zákoníku v jejich případě nepřicházelo v úvahu, zatímco nošení ochranné přilby osobou 

starší výslovně upraveno není, a proto § 415 občanského zákoníku uplatnit lze. Je přitom 

nepochybné, že použití ochranné přilby cyklistou v silničním provozu je žádoucím a 

způsobilým prostředkem pro odvrácení, či alespoň zmírnění následků škody na zdraví 

v případě dopravní nehody.  

Komentované rozhodnutí je ukázkou složitého případu aplikace práva. 

Ustanovení § 415 občanského zákoníku je totiž formulováno způsobem, který ve většině 

reálných případů vylučuje nekontroverzní závěry o povinnostech spojených 

s všeobecnou prevenční povinností. Toto ustanovení vychází z toho, že vedle zákonných 

povinností spojených se zákazem někomu škodit, lze předpokládat též řadu dalších 

povinností, které zakazují někomu škodit. Tyto povinnosti nemají základ v konkrétním 

textu právního předpisu, ale vycházejí z všeobecných předpokladů náležité opatrnosti, 

které lze požadovat po běžné osobě v určitém typu lidského chování. Určování významu 

§ 415 občanského zákoníku vychází z reálného lidského života a z reálných mezilidských 

interakcí. Nejvyšší soud však vytvořil povinnost nošení přilby, jejíž porušení sice nemá 

veřejnoprávní dopady, ale má dopady soukromoprávní, kdy jde o porušení obecné 

prevenční povinnosti, kdy cyklista zraněný na hlavě závažnost svého zranění 

spoluzavinil. Zajímavá by byla situace, jak by se Nejvyšší soud postavil k situaci, kdy by 

motorista srazil babičku jedoucí na mši bez ochranné přilby.
18

 Obdobný závěr s využitím 

této argumentace je velmi dobře představitelný i v případě úrazu lyžaře, který na 

sjezdové trati ochrannou přilbu nepoužil. 

Podle statistik ministerstva zdravotnictví a Horské služby je ročně 

hospitalizováno s úrazem hlavy 43 tisíc lidí. Z toho 1.470 zranění se odehrálo na horách. 

V průběhu posledních deseti let došlo k extrémnímu nárůstu lyžařů a výrazně se zvýšila i 

rychlost lyžařů. Přilba má výrazný ochranný efekt, je obecně schopna snížit závažnost 

poranění, jakými jsou například krvácení do hlavy, zhmoždění či rozdrcení mozku, a to 

až v 90 procentech. 

V současné době jsou vedeny teoretické diskuse v oblasti, zda povinnost používat 

přilbu nepředstavuje nadbytečný zásah do svobody rozhodování. Obdobných diskusí 

jsme svědky i při povinnosti používat cyklistickou helmu. Dílčí odpověď na ně přináší 

výše uvedený rozsudek NS ze dne 22. ledna 2010, sp. zn. 25 Cdo 2258/2008, který 

vychází se soukromoprávní povinnosti prevence. Větší vlnu nesouhlasu však nevzbuzuje 

                                                 
18

 Jak je důležité míti přilbu, dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2010/04/jak-je-dulezite-miti-

prilbu.html. 
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dnes již běžná povinnost používat ochrannou helmu při jízdě na motocyklu. Lyžování je 

dle mého názoru velmi nebezpečným sportem, kdy je třeba si chránit hlavu. Pokud není 

mezi zákonodárci konsensus v otázce zavedení povinnosti používat ochrannou přilbu, tak 

by jisté alternativní řešení přinášela povinnost, kterou by stanovili jednotliví 

provozovatelé lyžařských areálů. Pokud již byla akceptována konstrukce, že zakoupením 

vstupenky na sebe lyžař přebírá povinnost respektovat pravidla FIS, tak by bylo možné 

jako jednu ze smluvních povinností stanovit i použité ochranné helmy a v případě 

porušení této povinnosti i sankce, spočívající např. ve vykázání lyžaře. 

V současné době se na sjezdových tratích pohybuje hodně nezodpovědných 

lyžařů a nošení přilby se doporučuje nejen dětem, ale i dospělým. Každá helma, která se 

na našem trhu prodává, musí projít náročnými testy podle směrnic Mezinárodní lyžařské 

federace a každý model prodeje před uvedením na trh testy Evropské unie. Vrchní část 

helmy musí být vysoce absorpční a zároveň musí být vysoce odolná proti proražení 

ostrými předměty. Dalším požadavkem je schopnost rozložení energie vzniklé při nárazu 

na co největší plochu, a tím zlepšení absorpce energie. Střední část je vyrobena 

z polystyrénové pěny. Polstrování, kterým je každá přilba vybavena, je nejen velice 

pohodlné, ale zároveň poskytuje dostatečný tepelný komfort. Otázka spoluzavinění 

v případě nenošení ochranné přilby bude dále rozvedena v následujících kapitolách. 

Mimo lyžařských příleb je nutné chránit oči před úrazem či před povětrnostními 

vlivy. Sjezdové brýle zvyšují i bezpečnost při lyžování, neboť umožňují lyžaři lépe vidět 

a rozhodovat se v extrémních podmínkách, např. při hustém sněžení, mlze či při ostrém 

slunci. Dalším v současné době běžným opatřením je nošení chráničů páteře. 

K povinnému nošení ochranných opatření včetně používání přilby přistupují právní řády 

jednotlivých evropských zemí rozdílně. Pouze v některých převážila snaha tuto 

povinnost promítnout do zákona (např. Itálie, Slovinsko). Neujasněný pohled na tuto 

problematiku dokládá i rozdílný postup i v rámci jednotlivých států, kde např. 

v Rakousku v některých spolkových zemích je používání ochranné přilby povinností a 

v jiných nikoli.
19

 Obvykle je zvýšená pozornost věnována dětem, proto také povinnost 

používat ochrannou přilbu je omezena převážně na osoby mladší 15 let. Zodpovědnost, 

zda děti používají ochrannou helmu, nese obvykle jejich dozor (rodiče, instruktor, apod.) 

Itálie stanovila povinnost nošení helmy pro všechny osoby do věku 14. let. 

Porušení této povinnosti je sankcionováno pokutou ve výši od 30 € do 150 €. Povinnost 

                                                 
19

 Děti bezpečnější na rakouských sjezdovkách, dostupný z: http://www.austria.info/cz/zima-v-

rakousku/deti-bezpecnejsi-na-rakouskych-sjezdovkach-1377445.html. 
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nošení lyžařské přilby při lyžování nebo snowboardingu je v Rakousku ponechána na 

jednotlivých spolkových zemích. Povinnost nošení helmy je stanovena pro děti do 15 let 

v následujících spolkových zemích: Dolní Rakousko, Štýrsko, Horní Rakousko, 

Salzbursko, Korutany, Burgenland a Vídeň. Ve Vorarlbersku je nošení ochranné přilby 

pouze doporučeno. V Tyrolsku tato problematika není upravena.
20

 V Polsku byla 

povinnost nošení lyžařské helmy stanovena pro děti do 15. let od ledna 2010 

prostřednictvím čl. 53d odst. 2 zákona o tělesné kultuře. Dne 16. října 2010 vstoupil 

v platnost nový zákon o sportu, jenž nahradil původní zákon o tělesné kultuře. Z nové 

úpravy se tato povinnost vytratila, což má být však napraveno prostřednictvím 

novelizace, která tuto povinnost doplní. Ve Slovinsku byl v roce 2002 přijat zákon č. 

110/2002 o bezpečnosti na sjezdovkách. Tento zákon stanovil povinnost nošení lyžařské 

helmy pro děti do 12 let. V roce 2008 byl přijat zákon č. 17/2008, jenž novelizoval 

původní zákon o bezpečnosti na sjezdovkách, a v důsledku jeho přijetí byla věková 

hranice zvýšena na 14 let. V legislativě Německa povinnost nošení lyžařské helmy není 

stanovena. Totéž platí i pro Slovensko a Francii. 

                                                 
20

 Nasadit přilbu, udržet bezpečnou vzdálenost. Zákon nařídí, jak lyžovat, dostupný z: 

http://zpravy.idnes.cz. 
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2. Odpovědnost za škodu v českém právu v dosavadní právní 

úpravě 

 

Platná právní úprava odpovědnosti za škodu je obsažena v občanském zákoníku, 

a to v § 420 a násl., zákona č. 40/1964 Sb. (dále též ObčZ). Tato právní úprava plní 

funkci obecné úpravy odpovědnosti za škodu pro celou oblast soukromého práva. Úprava 

obsažená v občanském zákoníku zahrnuje jednak obecnou úpravu odpovědnosti za škodu 

v § 420. Dále sem patří řada zvláštních (speciální) případů odpovědnosti za škodu, která 

je obsažena v § 421 až 433 n. 

Obecná občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu (lex generalis) se uplatní 

tehdy, nejde-li o konkrétní případ speciálně upravené občanskoprávní odpovědnosti za 

škodu. 

Úprava odpovědnosti za škodu v občanském právu poskytuje uceleným 

systémem občanskoprávních norem právní ochranu jednak osobním vztahům, zejména 

zdraví a životu fyzických osob, jednak majetkovým vztahům, zejména vlastnictví. Tato 

úprava má funkci preventivně výchovnou a zejména též reparační (satisfakční). 

V občanském právu je kladen důraz na předcházení (prevenci) každého ohrožení či 

porušení právních povinností v občanskoprávních vztazích. Dojde-li již ke vzniku škody, 

musí úprava odpovědnosti za škodu zajišťovat formou plné náhrady škodlivých následků 

na porušených občanskoprávních vztazích co nejúčinnější, tj. spravedlivou a zároveň 

rychlou právní ochranu. Úprava odpovědnosti zajišťuje, kdo je jako poškozený oprávněn 

k náhradě škody, za jakých předpokladů, v jakém rozsahu a jakým způsobem, jakož i na 

kom jako odpovědném subjektu se náhrady škody může domáhat. Škoda může být plně 

nahrazena buď v penězích (pekuniární kompenzace) nebo formou náhrady in natura. 

Zásada plné občanskoprávní náhrady způsobené škody není zásadně závislá na formě či 

stupni zavinění škůdce. Hovoří se i o satisfakční funkci úpravy odpovědnosti 

v občanském právu, a to tehdy, kdy je poškozeným v případě škody způsobené na zdraví 

přiznáno přiměřené zadostiučinění za vytrpěné bolesti i za ztížení společenského 

uplatnění. 

K naplnění požadavku účinné právní ochrany porušených občanskoprávních 

vztahů neoddělitelně patří i to, aby náhrada škody byla poškozenému v případě potřeby 

zabezpečena v objektivním, nestranném a spravedlivém soudním procesu. Soudní 

ochrana subjektivních práv patří k nejúčinnějším zárukám jejich úspěšné realizace. 
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2.1. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

 

Základ občanskoprávní odpovědnosti tvoří: 1. porušení právní povinnosti 

(protiprávní úkon) anebo zákonem kvalifikovaná událost vyvolávající škodu (škodní 

událost); 2. existence škody; 3. vztah příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a 

škodou a 4. zásadně i zavinění ve formě buď úmyslu či nedbalosti. Vedle porušení 

povinnosti zákonné a smluvní zákon zakládá obecnou povinnost (generální prevence) 

ukládající každému počínat si takovým způsobem, aby svým jednáním nezpůsobil škodu 

na zdraví, na majetku a na jiných hodnotách (upravuje § 415 občanského zákoníku), a to 

bez ohledu na to, zda mezi poškozeným a škůdcem existuje právní vztah či nikoliv. 

Porušení této povinnosti je rovněž porušením právní povinnosti ve smyslu ustanovení § 

420 odst. 1 občanského zákoníku. Protiprávní jednání musí být poškozeným prokázáno 

stejně jako vznik škody a příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi porušením právní 

povinnosti jako příčinou a škodou a jejím rozsahem jako následkem těchto příčin (princip 

předpokládaného – presumovaného zavinění). Povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, 

důkazní povinnost i důkazní břemeno spočívají na poškozeném. Naproti tomu 

odpovědný subjekt (škůdce) musí prokazovat, že vzniklou škodu v určité výši nezavinil. 

Jinak řečeno, rušitel právní povinnosti se musí vyvinit (exkulpovat). Pokud se škůdci 

nepovede provést důkaz o svém vyvinění, odpovídá za nastalou škodu. 

Pokud se vrátíme zpět k jednotlivým podmínkám obecné odpovědnosti za škodu, 

na prvním místě je důležité se zmínit o porušení právní povinnosti. Protiprávnost úkonu 

spočívá v rozporu tohoto úkonu fyzické osoby či úkonu právnické osoby s objektivním 

právem
1
. Protiprávní úkon můžeme chápat též jako úkon, který zasahuje do subjektivních 

práv jiné fyzické či právnické osoby. Občanský zákoník vyjadřuje protiprávnost v § 420 

formulací „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“. 

Podle českého práva není rozhodné, vyplývá-li porušená právní povinnost ze smlouvy 

(ex contracto), nebo jde-li o porušení právní povinnosti, která není spjata se smlouvou, 

nýbrž je založena zákonem (ex delicto; tzv. mimosmluvní odpovědnost za škodu). 

Protiprávní úkon může být jak zaviněný, tak nezaviněný. I při nedostatku 

zavinění úkon zůstává, je-li v rozporu s právem, objektivně protiprávním. Protiprávnost 

musí být poškozeným vždy prokázána. Protiprávní úkon může spočívat jak v porušení 

                                                 
1
 Knappová M., Švestka J. a kol., Občanské právo hmotné (Svazek II.) – ASPI, 2002, str. 431. 
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právní povinnosti něco konat (komisivní protiprávní úkon), tak i v porušení právní 

povinnosti něco nekonat (omisivní protiprávní úkon). 

Existují případy, kdy protiprávní nemohou být takové úkony, které objektivní 

právo dovoluje, byť by zasahovaly do jinak chráněných práv fyzických či právnických 

osob; jedná se o okolnosti vylučující protiprávnost. Mezi okolnosti vylučující 

protiprávnost je třeba zařadit plnění zákonné povinnosti (např. řádně povolený výkon 

rozhodnutí na majetku dlužníka); výkon práva (např. výkon vlastnického práva, 

oprávněné použití zbraně); svépomocné jednání (např. svépomocný výkon zadržovacího 

práva); jednání v krajní nouzi nebo v nutné obraně (§ 418 občanského zákoníku) a 

svolení poškozeného; (někdy sem řadíme i dovolené riziko). 

Škodu může vedle protiprávního úkonu vyvolat i zákonem kvalifikovaná událost 

(škodní událost). Jedná se zejména o případy škody způsobené provozní činností (§ 

420a), provozem dopravních prostředků (§ 427 n.) aj. Zde můžeme hovořit o tzv. 

kvazideliktech. 

Druhým znakem obecné odpovědnosti za škodu je vznik škody. Pojem škoda (ve 

smyslu odpovědnosti za škodu) je vykládán jako újma nastalá v majetkové sféře 

poškozeného, která je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. v penězích.
2
 

Škodu můžeme třídit na škodu skutečnou a na to, tedy to oč se majetek poškozeného 

v důsledku škodné události snížil a na ušlý zisk, tedy to oč se majetek poškozeného 

v důsledku škodné události nezvýšil. Existence jedné z těchto škod není podmínkou 

vzniku druhé. Za skutečnou škodu se považuje majetková újma vyjádřitelná v penězích, 

která představuje majetkové hodnoty nezbytné k uvedení věci v předešlý stav. Ušlý zisk 

představuje to, co poškozenému v důsledku způsobení škody ušlo, tedy majetkovou újmu 

spočívající v nerozmnožení majetku, které by bylo možno se zřetelem k pravidelnému 

běhu věcí očekávat. Jak již bylo výše zmíněno, zvláštní režim představuje § 444 až 449 

občanského zákoníku. Jedná se o újmu na zdraví, kde v prvé řadě vzniká právo na 

náhradu za ztrátu na výdělku, a to po dobu pracovní neschopnosti, ale i po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při invaliditě; dále právo na náhradu účelných nákladů 

spjatých s léčením a právo na ztrátu důchodu. V případě smrti poškozeného jde o právo 

na náhradu nákladů pohřbu a náhradu nákladů na výživu pozůstalým. § 444 občanského 

zákoníku přiznává poškozenému navíc právo na jednorázové peněžité odškodnění, tato 

nemajetková újma spočívá ve vytrpěných bolestech a jednak ve ztížení společenského 

                                                 
2
 Hendrych D. a kol., Právnický slovník, C.H. Beck, 2001, str. 728. 
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uplatnění. Škodu můžeme dále třídit na osobní a majetkovou; a dále na škodu smluvní 

(kontraktní) a mimosmluvní (deliktní). 

Třetí podmínkou vzniku obecné odpovědnosti za škodu je příčinná souvislost 

(kauzální nexus) mezi výše uvedenými dvěma znaky. Příčinnou souvislost jako 

objektivní kauzální vztah je nutno odlišovat od zavinění, neboť jde o vztah nezávislý na 

vědomí a vůli jednajícího (škůdce). Při posuzování otázky, zda je dána příčinná 

souvislost mezi skutečností, s níž zákon spojuje vznik odpovědnosti, a mezi škodou, se 

postupuje tak, že se nejdříve zjišťuje následek, tj. existence škody. Posléze se zjišťuje, 

zda je dána příčina, a dále, zda mezi touto příčinou a následkem je skutečně v konkrétním 

případě objektivní příčinná souvislost. Důkazní povinnost má v tomto směru poškozený. 

Ke vzniku odpovědnosti za škodu nestačí pouhá pravděpodobnost či domněnka existence 

příčinné souvislosti. Existence příčinné souvislosti musí být vždy bezpečně prokázána. 

Subjektivní podmínku odpovědnosti za škodu tvoří zavinění. Při vymezení 

zavinění a jeho forem je třeba vycházet z § 15 a 16 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, neboť občanský zákoník nemá v tomto směru zvláštní úpravu. Jde jednak o 

úmyslné jednání, kde je třeba rozlišovat mezi úmyslem přímým a úmyslem nepřímým, 

jednak o nedbalostní jednání. Při jednání z nedbalosti se rozlišuje mezi nedbalostí 

vědomou a nedbalostí nevědomou. Zavinění ve formě úmyslu musí zahrnovat jak 

vědomost, tak i vůli jednajícího, tedy vůle jednajícího se musí vztahovat jak na chování 

jednajícího subjektu, tak i na jeho výsledek. 

O úmysl přímý (dolus directus) jde tehdy, jestliže jednající věděl, že škodu 

způsobí a způsobit ji chtěl. U úmyslu nepřímého (eventuálního) jednající škodu způsobit 

nechtěl, ale věděl, že může škodu způsobit, a pro případ, že ji způsobí, s tím byl 

srozuměn. U přímého úmyslu se vyžaduje existence přímé vůle, u úmyslu eventuálního 

postačuje existence nepřímé vůle. 

O vědomou nedbalost se jedná tehdy, kdy jednající nechtěl škodu způsobit, věděl 

však, že ji způsobit může, přičemž bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí. U 

nevědomé nedbalosti jednající sice nechtěl škodu způsobit, avšak vzhledem 

k okolnostem a svým osobním poměrům o tom vědět měl a mohl. Úprava obecné 

odpovědnosti za škodu vychází z předpokládaného (presumovaného) zavinění. 

Tam, kde se k odpovědnosti fyzické osoby za škodu vyžaduje její zavinění, je 

třeba, aby fyzická osoba byla k zavinění způsobilá neboli aby měla deliktní způsobilost. 

Fyzická osoba musí mít takovou psychickou způsobilost rozumovou, jakož i volní, aby jí 

umožnila posoudit protiprávnost jejího chování. Občanský zákoník v § 422 váže vznik 
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způsobilosti fyzických osob k zavinění na existenci pozitivního předpokladu, jímž je 

dosažení zletilosti (obvykle 18 let) a na existenci negativního předpokladu, který 

znamená, že fyzická osoba není postižena duševní poruchou.
3
 

 

 

2.2.  Obecná odpovědnost za škodu 

 

Obecná odpovědnost za škodu je upravena v ustanoveních § 420 a 420a 

občanského zákoníku. Jde o odpovědnost za škodu způsobenou jinému zaviněným 

protiprávním úkonem (§ 420) a o odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní 

činností (§ 420a). V našem případě se budeme zabývat především § 420 odst. 1 a odst. 3, 

který výslovně uvádí, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti; a odst. 3 stanoví, že odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu 

nezavinil. K naplnění obecné odpovědnosti zákon vyžaduje existenci těchto podmínek: 1. 

protiprávnost úkonu, 2. existenci škody, 3. příčinné souvislosti mezi protiprávností úkonu 

a existencí škody, 4. zavinění. Jak je již výše uvedeno, ustanovení § 420 občanského 

zákoníku je ustanovení obecné, generální, a to potud, že se užije, jestliže škodný případ 

nespadá pod některé z jiných ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. 

Případy zvláštní odpovědnosti se od odpovědnosti obecné liší tím, že jsou při nich 

stanoveny samostatně podmínky odpovědnosti se zřetelem na zvláštní povahu situací, 

jichž se dotýkají. 

Ke vzniku nároku na náhradu škody dochází už samým vznikem škody. Nárok na 

náhradu škody občanskoprávní povahy, nebyl-li vyrovnán dohodou mezi odpovědným a 

poškozeným, lze uplatnit i v řízení trestním (byla-li škoda způsobena trestným činem, 

v tzv. adhezním řízení) a obecně v občanském soudním řízení. Příčinná souvislost mezi 

zaviněným protiprávním jednáním žalovaného a vznikem škody na zdraví musí být 

bezpečně prokázána; nestačí pouhá pravděpodobnost. 

 

 

 

                                                 
3
 Knappová M., Švestka J. a kol., Občanské právo hmotné (svazek II.), ASPI 2002, str. 471. 
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2.3. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit 

následky svého jednání 

 

Z hlediska tématu práce je důležité se zaměřit i na ustanovení § 422 občanského 

zákoníku, které pojednává o odpovědnosti za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou 

posoudit následky svého jednání. V mnoha případech dochází např. ke střetu nezletilého 

lyžaře na sjezdovce s dospělou osobou. § 422 odst. 1 občanského zákoníku výslovně 

uvádí, že „nezletilý, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím 

způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a 

nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled“. Další věta tohoto 

odstavce pokračuje: „Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní 

poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu 

ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled“. § 422 odst. 2 občanského zákoníku 

stanoví případ zproštění se odpovědnosti za škodu toho, kdo je povinen vykonávat 

dohled, pokud prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. Toto ustanovení řeší případy, kdy 

škodu způsobily osoby, které jsou pod zvláštní péčí zákona. Nad těmito osobami je třeba 

vykonávat náležitý dohled. Tuto povinnost mají zejména u nezletilých jejich rodiče (§ 33 

odst. 1 zákona o rodině), pěstouni, opatrovník, osvojitelé aj. U osob postižených duševní 

poruchou má tuto povinnost opatrovník podle § 27 odst. 2 občanského zákoníku. Kromě 

uvedených osob však mají v obou případech povinnost dohledu i ti, kterým uvedené 

osoby byly s jejich souhlasem přechodně svěřeny.
4
 

U osob stojících pod zvláštní péčí zákona je k jejich odpovědnosti třeba, aby byly 

schopny ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Pro odpovědnost musí být tedy 

splněny jak intelektuální, tak i volní složka. Absence kterékoli z nich znamená, že 

uvedená osoba není za způsobenou škodu odpovědna. 

U osob, které jsou povinny dohledem zákon požaduje, aby prokázaly, že náležitý 

dohled nezanedbaly. Náležitým dohledem však není možné rozumět nepřetržitý dohled, 

nepřetržité sledování, ale dohled, který je přiměřený okolnostem, zejména věku, 

zdravotnímu stavu, vlastnostem a chování osoby stojící pod zvláštní péčí zákona. 

Z rozsudku Nejvyššího soudu 25 Cdo 1333/2001 vyplývá, že náležitý dohled rodičů nad 

nezletilým nepředstavuje pouze bezprostřední zabránění či zákaz určitého jednání, ale i 

celkový postoj rodičů k výchově nezletilého a taková výchova, která by negativní jevy 

                                                 
4
 Holub M. a kol., Občanský zákoník – komentář (1. svazek), Linde Praha a.s., 2002, str. 465. 



 39 

z jeho chování odstranila. Pokud dojde ke společné odpovědnosti osob stojících pod 

zvláštní péčí zákona s osobami, které zanedbaly dohled nad nimi, jde na základě 

výslovného ustanovení zákona o odpovědnost společnou a nerozdílnou. Přitom mezi 

sebou se vypořádají podle účasti na způsobené škodě. 

Jak vyplývá z judikatury, nemůžeme vyloučit odpovědnost za zanedbání 

povinného dohledu nad nezletilým i u manžela matky, ač není otcem dítěte, jestliže 

vzhledem na svou zákonnou povinnost pomáhat při výchově dětí své manželky převzal 

výslovně anebo mlčky povinnost v určitém rozsahu se starat o výchovu dětí.
5
 

Není však možné vycházet z toho, že za veškerou škodu, kterou způsobí nezletilí 

nebo duševně nemocní odpovídají jejich zákonní zástupci. V době, kdy nezletilé děti jsou 

v předškolním či školním zařízení nebo zařízení obdobném (např. i zájmový kroužek) 

přechází tato povinnost na osobu, která je v rámci této instituce dohledem nad 

nezletilými osobami povinna. Rodič tak nemůže odpovídat za škodu, kterou způsobilo 

jeho dítě na školním lyžařském výcviku. Zde by naopak přicházela v úvahu ještě aplikace 

§ 426a občanského zákoníku o odpovědnosti školy za úrazy, které si žák či student utpěl 

při vyučování či v přímé souvislosti s ním. 

 

 

2.4. Společná odpovědnost a zavinění poškozeného 

 

Byla-li jedna a táž škoda způsobena více škůdci, odpovídají za ni společně a 

nerozdílně. Podstata solidární odpovědnosti více škůdců za způsobenou škodu spočívá 

v tom, že každý z těchto více škůdců odpovídá za ostatní škůdce a naopak všichni škůdci 

odpovídají za každého jednotlivého škůdce z nich. Poškozený se může obrátit se žádostí 

o uhrazení celého práva na náhradu škody i na jediného škůdce. Ten ze škůdců, který 

sám veškerou škodu poškozenému splněním nahradil, se vypořádá podle § 439 

občanského zákoníku s ostatními škůdci podle jejich individuální účasti na způsobení 

škody. Vypořádání se uskutečňuje prostřednictvím tzv. práva následného postihu 

(subrogačního regresu). V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že každý 

z více škůdců, kteří způsobili společně škodu, za ni odpovídá jen podle své individuální 

účasti na jejím způsobení (§ 438 odst. 2). Dělenou odpovědnost může soud vyslovit jen 

v odůvodněných případech. 

                                                 
5
 Holub M. a kol., Občanský zákoník – komentář (1. svazek), Linde Praha a.s. 2002, str. 466. 
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Společná odpovědnost vzniká nejen tam, kde na straně škůdců jde o úmyslné 

spoluzavinění či spoluzavinění z nedbalosti, nýbrž i tam, kde u jednoho škůdce půjde o 

úmyslné způsobení škody a u druhého o způsobení škody z nedbalosti. V takovýchto 

případech bude soud při rozvrhu rozsahu škody přihlížet k tomu, který ze škůdců jednal 

úmyslně a který z vědomé nebo nevědomé nedbalosti, aby ve svém rozhodnutí mohl co 

nejspravedlivěji a z hlediska výchovného působení co nejúčinněji určit podíly připadající 

na jednotlivé škůdce. 

Ustanovení § 439 občanského zákoníku předpokládá solidární odpovědnost. 

Pokud některý ze solidárně zavázaných plnil poškozenému zcela úhradu škody anebo 

více, než činí podíl připadající na něho podle účasti na způsobení škody, má proti 

ostatním solidárně zavázaným regres. 

V ustanovení § 440 občanského zákoníku je obecně formulován regres. Výslovně 

stanoví, pokud někdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu 

postih. Toto ustanovení se bude prakticky vztahovat pouze na případy společné 

odpovědnosti mimo solidaritu, tedy mimo ty případy, na které se vztahuje již předchozí § 

439. Předpokladem aplikace ustanovení § 440 je, aby odpovědnost škůdce byla 

odpovědností za zavinění. 

V určitých případech se může i sám poškozený podílet na vzniku škody. „Pokud 

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

způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám“ (§ 441 ObčZ). Při zavinění škody 

poškozeným je tedy třeba rozlišovat, byla-li škoda způsobena výlučně zaviněním 

poškozeného, anebo spoluzaviněním poškozeného. Předpokladem toho, aby poškozený 

nesl škodu poměrně anebo sám, je to, že jeho jednáním jsou splněny předpoklady 

odpovědnosti, které vyplývají z § 420 občanského zákoníku. Zejména je třeba, aby na 

straně poškozeného došlo k zavinění a aby bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody. 

Od zavinění poškozeného je třeba odlišovat objektivní okolnosti, které buď způsobily 

škodu výlučně anebo mají na jejím vzniku podíl jako jedna z jejích příčin (jde o živelné 

události, o náhody, za které nikdo neodpovídá apod.). I při nich se ovšem náhrada škody 

snižuje obdobně jako při zavinění poškozeného.  
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2.5. Způsob a rozsah náhrady škody 

 

Pod pojmem rozsah náhrady škody je třeba rozumět, „kolik má škůdce, resp. 

odpovědný subjekt poškozenému nahradit“.
6
 Poškozenému se hradí skutečná škoda a to, 

co mu ušlo (ušlý zisk). Při určení výše škody na majetku se podle § 443 ObčZ vychází 

z ceny v době poškození. Touto cenou je třeba rozumět obvyklou cenu, to znamená 

takovou cenu, která by byla dosažena při prodeji stejného či obdobného majetku 

v obvyklém obchodním styku v tuzemsku. 

Škoda se hradí v penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a 

účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu (§ 442 odst. 2 ObčZ). Samostatný 

druh náhrady představuje škoda na zdraví, která je odlišná od škod věcných. Při škodě, 

resp. při újmě způsobené na zdraví anebo na životě se nahrazují účelné náklady spojené 

s léčením; ztráta na výdělku; bolesti a ztížení společenského uplatnění; (náklady na 

výživu pozůstalých; přiměřené náklady spojené s pohřbem). 

U úrazů způsobených při lyžování se náhrada škody obvykle skládá ze dvou 

složek. První představuje náhrada poškozené lyžařské výbavy (lyže, oblečení, apod.), 

druhou představuje náhrada za újmu způsobenou na zdraví. Vyčíslení škody způsobené 

na věcech obvykle nepředstavuje závažnější problém a odvíjí se od pořizovací ceny 

výbavy s přihlédnutím k jejímu opotřebování. Obtížnější je však situace při posouzení a 

vyčíslení újmy na zdraví, bolestného apod.  

Nejprve se zmíním o bolestném poškozeného a ztížení jeho společenského 

uplatnění, což upravuje § 444 ObčZ. Bolestné a náhrada za ztížení společenského 

uplatnění byly podrobně upraveny ve vyhlášce č. 32/1965 Sb., a to pokud jde o jejich 

výši. Bolestným se rozumí odškodnění za bolesti, které byly vytrpěny nejen při úrazu, ale 

i při jeho léčení a odstraňování jeho důsledků.
7
 Uvedené plnění nemá povahu reparační, 

ale jde o plnění povahy satisfakční. Jeho cílem je poskytnutím peněžitých prostředků 

vyvážit, případně zmírnit bolesti vzniklé při poškození zdraví, při léčení a při 

odstraňování následků poškození. Náhrada za vytrpěné bolesti se poskytuje jednorázově, 

v penězích. Maximální výše bolestného byla stanovena částkou 36.000,- Kč. Zvýšení nad 

uvedený maximální limit bylo možné v případech hodných zvláštního zřetele. Tato 

úprava platila do konce roku 2001. Dnem 1. ledna 2002 nabyla účinnosti nová vyhláška 

                                                 
6
 Knappová M., Švestka J. a kol., Občanské právo hmotné (svazek II.), ASPI 2002, str. 482. 

7
 Holub M. a kol., Občanský zákoník – komentář – 1. svazek; Linde Praha a.s. 2002, str. 510. 
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č. 440/2001 Sb., která se týká odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

odpovídající již evropskému standardu. 

Odškodnění bolesti se určuje podle § 2 uvedené vyhlášky podle sazeb bodového 

hodnocení. Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se tedy stanoví na 

základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku. Hodnota 1 bodu činí 

120 Kč. Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud výši 

odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit. Sazby bodového 

hodnocení jsou uvedeny v příslušných přílohách této vyhlášky. 

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění se v současné době 

přibližuje evropské praxi. Soud může – jsou-li splněny předpoklady – základní 

odškodnění zvýšit. Ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. hovoří o přiměřeném 

zvýšení. Příloha č. 1 k vyhlášce určuje sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů, 

příloha č. 2 určuje sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u 

úrazů. Jsou známy případy, kdy soud přiznal za ztížení společenského uplatnění i 

několikamilionové odškodnění. Tyto případy byly i mediálně prezentovány. V současné 

době nejsou známa rozhodnutí odvolacích soudů a soudu dovolacího, která by se 

vyjadřovala k maximální možné výši odškodnění. Odškodnění by mělo být natolik 

vysoké, aby poškozenému umožnilo kompenzovat zdravotní újmu. V případě zvláště 

závažných následků soudy zvyšují základní odškodnění. V praxi se vypočítávají různé 

násobky bodových ohodnocení, jsou-li splněny předpoklady pro zvýšení základního 

odškodnění. Soudní praxe začíná v poslední době směřovat k tomu, aby bylo dosaženo 

skutečně důstojného odškodnění škody na zdraví a životě. 

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se poskytne, jde-li o trvalé poškození 

zdraví poškozeného, které má nepříznivé důsledky pro jeho životní úkony, pro 

uspokojování jeho životních a společenských potřeb anebo pro plnění jeho 

společenských úkolů. Náhrada poskytovaná za tuto újmu neplní funkci reparační, ale též 

funkci satisfakční. Jejím cílem je zmírnit utrpěnou újmu. Nárok na náhradu za ztížení 

společenského uplatnění není podmíněn vznikem nároku na bolestné a stejně jako u 

bolestného jde o nárok osobní povahy, tzn. že smrtí poškozeného tento nárok zaniká. 

Určení výše nároku na náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění je závislé 

zejména na posouzení znalce na základě lékařských zpráv. 

Dalším nárokem je ztráta na výdělku, k níž došlo při škodě na zdraví. Zde se 

vychází z průměrného výdělku poškozeného, kterého před poškozením dosahoval (§ 445 

ObčZ). Ztrátou na výdělku se rozumí jednak ztráta na výdělku po dobu pracovní 



 43 

neschopnosti (§ 446 ObčZ) a jednak ztráta na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě (§ 447 ObčZ). Ustanovení § 445 je obecným a 

společným ustanovením, pokud jde o obě uvedené náhrady.  

Základem pro posouzení výše náhrady ztráty na výdělku je zjištění průměrného 

výdělku poškozeného, jehož dosahoval před úrazem. Zaměstnavatel jej zjišťuje z hrubé 

mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované 

v rozhodném období. Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí před událostí, kdy 

došlo ke vzniku škody, a průměrný výdělek se zjišťuje k prvnímu dni následujícího 

kalendářního měsíce. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 22 

dnů, používá se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. Průměrný výdělek 

se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Jako mzda se pro účely zjišťování 

průměrného výdělku posuzuje i odměna nebo jiný příjem poskytovaný zaměstnanci za 

práci. Ztráta na výdělku se odškodňuje peněžitým důchodem, který se stanoví měsíční 

částkou. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného, 

kterou upravuje § 446 ObčZ, činí rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před 

poškozením a nemocenskými dávkami. Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

poškozeného se hradí peněžitým důchodem. Nemocenské je základní dávkou 

nemocenského pojištění.
8
 Nemocenské náleží zaměstnanci, který je uznán dočasně 

neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání. Nemocenské se poskytuje za 

kalendářní dny, a to od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení 

pracovní neschopnosti nebo do uznání plné nebo částečné invalidity. Náhrada za ztrátu 

na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti jsou samostatnými dílčími nároky na náhradu škody. 

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 nebo 

částečného invalidního důchodu (§ 447 ObčZ). 

V případě smrti poškozeného se hradí peněžitým důchodem náklady na výživu 

pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Tato 

náhrada nákladů náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami 

důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu (§ 448 ObčZ). Usmrcení je 
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následek úrazu, za který je dána odpovědnost podle občanského zákoníku. Do výživy 

zahrnujeme vše, co fyzická osoba potřebuje k úhradě svých osobních potřeb 

s přihlédnutím k jejímu věku, zdravotnímu stavu, společenskému uplatnění atd. To 

znamená, že za výživu je nutno považovat nejen příspěvek na vlastní stravování, nýbrž i 

příspěvek na ošacení, byt, vzdělání, kulturní vyžití atp. 
9
 

V případě, že vyživovací povinnost plnil zemřelý na základě soudního 

rozhodnutí, vychází se při posouzení nároku na peněžitý důchod z částek tímto 

rozhodnutím stanovených. V případě, že výživné, na které byl právní nárok, nebylo 

stanoveno, posoudí jeho výši soud jako předběžnou otázku. Pro posouzení výše nároku 

pozůstalých je rozhodující stav v době úmrtí poškozeného a nikoli v době jeho úrazu. 

Tento nárok má každý pozůstalý samostatně. Od částek, které pozůstalým ucházejí 

v nákladech na výživu, je třeba odečíst částky, které jsou jim poskytovány z téhož 

důvodu na dávkách sociálního zabezpečení. Jde o některý z důchodů, zejména o důchod 

vdovský a sirotčí. Náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem 

převýšit částku, do které by náležela zemřelému náhrada za ztrátu na výdělku podle 

ustanovení § 447 odst. 2. 

Při škodě na zdraví se hradí též účelné náklady spojené s léčením (§ 449 ObčZ). 

Náklady léčení jsou součástí náhrady škody způsobené na zdraví, pokud byly fakticky 

vynaloženy. Kromě toho musí jít o náklady, které jsou účelné. Bude se jednat především 

o náklady na léčebné pomůcky anebo náklady spojené se zvláštním životním režimem, 

který je součástí léčení (např. náklady na dietní stravování), dále náklady účelně 

vynaložené na návštěvy nejbližších příbuzných poškozeného ve zdravotnickém zařízení 

(pokud návštěvy příznivě ovlivňují duševní stav poškozeného a tím urychlují jeho 

léčebný proces), náklady spojené s výpomocí třetí osoby při domácích pracích apod. 

Náklady na léčení prokazatelně vynaložené se hradí tomu, kdo je skutečně vynaložil. To 

může být nejen sám poškozený, nýbrž i třetí osoba. Náklady léčení přísluší i tehdy, 

jestliže úraz měl později za následek smrt poškozeného. Náhrada účelných nákladů 

spojených s léčením však přichází v úvahu jen tehdy, nejsou-li hrazeny z nemocenského 

pojištění. 

V případě usmrcení se ještě hradí přiměřené náklady spojené s pohřbem, pokud 

nebyly uhrazeny pohřebným. Jde zejména o náklady spojené se zajištěním pohřbu, 

hřbitovní poplatky, úpravy hrobu, cestovní výlohy, částečně i smuteční oblečení. Od 
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vynaložených nákladů se odečítá pohřebné. Nárok na náklady pohřbu přísluší tomu, kdo 

je vynaložil. 

Novelou ObčZ je stanoveno též jednorázové odškodnění osob blízkých. Jedná se 

o náhradu immateriální ztráty pozůstalých, která nastala v souvislosti s usmrcením 

fyzické osoby. Podle § 444 odst. 3 ObčZ za škodu usmrcením náleží pozůstalým 

jednorázové odškodnění, a to manželovi nebo manželce 240.000,- Kč; každému dítěti též 

240.000,- Kč; každému rodiči 240.000,- Kč, každému rodiči při ztrátě dosud 

nenarozeného počatého dítěte 85.000,- Kč, každému sourozenci zesnulého 175.000,- Kč, 

každé blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, 

která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, 240.000,- Kč. 

Ustanovení § 450 ObčZ upravuje snížení náhrady, kdy z důvodů zvláštního 

zřetele hodných soud náhradu škody může přiměřeně snížit. Snížení však nelze provést, 

jde-li o škodu způsobenou úmyslně. V tomto ustanovení je upraveno tzv. mimořádné 

soudcovské zmírňovací právo (moderační právo). Při jeho použití nemusí být přiznán 

nárok v celé výši, avšak skutečná výše nároku musí být v řízení zjištěna.
10

 Soud použije 

toto právo podle vlastního uvážení, a to bez ohledu na to, zda jeho použití bylo navrženo. 

Hlediska, která mohou způsobit snížení náhrady, jsou uvedena též v § 450 ObčZ, a to 

pouze příkladmo. Jde zejména o to, jak ke škodě došlo, jakož i o osobní a majetkové 

poměry fyzické osoby, která ji způsobila, dále i o poměry fyzické osoby, která byla 

poškozena. 

Při posuzování toho, zda má dojít ke snížení náhrady, je třeba vždy hodnotit 

případ komplexně. Snížení náhrady je možné u kteréhokoli případu odpovědnosti za 

škodu, tedy u obecné odpovědnosti stejně jako u odpovědnosti zvláštní. Při rozhodování 

o nároku na náhradu škody je soud vždy povinen zkoumat, zda jsou dány předpoklady 

pro snížení požadované náhrady škody podle ustanovení § 450 ObčZ. 

Škoda se nahrazuje buď v penězích, nebo požádá-li o to poškozený, a je-li to 

zároveň možné a účelné, uvedením v předešlý stav. Není vyloučena ani kombinace 

uvedení věci v původní stav s doplňující peněžní náhradou. Je třeba však zdůraznit, že 

ztráta na výdělku při újmě na zdraví, jakož i jiné újmy způsobené na zdraví se nahrazují 

jen v penězích., a to buď jednorázově anebo ve formě peněžitého důchodu – renty. 
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2.6. Promlčení práva z odpovědnosti za škodu 

 

Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví 

o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (§ 106 ObčZ). Nejpozději se právo na náhradu 

škody promlčí za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy 

došlo k události, z níž škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví. V prvním 

případě hovoříme o subjektivní promlčecí době a v druhém o objektivní promlčecí době. 

U škody, resp. u újmy na zdraví se výlučně uplatňuje pouze subjektivní promlčecí doba, 

takováto úprava je vzhledem k povaze škody na zdraví nezbytná a vyžaduje to nutnost 

zajistit pro poškozené účinnou ochranu. U těchto škod se škodlivý následek může 

projevit, anebo už nastalý zhoršit i po dlouhém časovém odstupu. Proto nelze stanovit 

objektivní promlčecí dobu u škod na zdraví. 

Subjektivní promlčecí doba může začít kdykoli během trvání objektivní 

promlčecí doby, ale nemůže ji překročit, nemůže skončit později než objektivní. 

Subjektivní promlčecí doba tedy může plynout výlučně v rámci objektivní lhůty. 

Objektivní lhůta však také nemůže překročit lhůtu subjektivní. Jakmile doběhla 

subjektivní lhůta, právo je promlčeno. Objektivní lhůta může tedy zkrátit nebo vyloučit 

subjektivní lhůtu a subjektivní lhůta může způsobit, že se ke zbytku objektivní lhůty už 

nepřihlédne. Souhrnně můžeme říci, že právo se promlčí uplynutím kterékoliv 

z promlčecích lhůt a uplyne-li jedna, druhá je již irelevantní. Pokud nedojde 

k mimosoudnímu vypořádání, je nutné nároky včas a řádně soudně uplatnit.
11

 Pokud již 

promlčecí lhůta uplynula, musí soud přihlédnout ke vznesené námitce promlčení. 

Při újmě na zdraví z hlediska promlčení se jednotlivé nároky posuzují samostatně. 

Tzn. právo na účelné náklady spojené s léčením, právo na odškodnění za ztráty na 

výdělku, a to jednak po dobu pracovní neschopnosti, jednak po skončení pracovní 

neschopnosti, jakož i právo na bolestné a právo na náhradu za ztížení společenského 

uplatnění jsou dílčími právy samostatné povahy. Např. počátek promlčecí lhůty bude jiný 

u práva na náhradu účelně vynaložených nákladů a jiný u práva na náhradu za ztrátu na 

výdělku po dobu pracovní neschopnosti apod. Děje se tak zejména vzhledem k jejich 

samostatným předpokladům, jakož i vzhledem k jejich různému časovému naplňování. 
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2.7. Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy;  

zvláštní zaměření na právní odpovědnost lyžařů za sportovní úrazy  

včetně srovnání judikatury v jednotlivých zemích 

 

Přístupy práva k hodnocení právní odpovědnosti za sportovní úrazy jsou velmi 

kontroverzní. Zajímavým problémem v oblasti právní odpovědnosti sportovců za 

sportovní úrazy je samotné uplatňování sankcí vůči sportovci, dojde-li během 

sportovního zápolení k úrazu. 

Z hlediska tematiky práce se dále chci blíže zaměřit na právní odpovědnost lyžařů 

za úrazy na lyžařských drahách. V praxi se vyskytuje v současné době řada sporů v této 

oblasti, bohužel existuje nedostatek soudních rozhodnutí k této problematice. 

Učebnice občanského práva při výkladu generální prevenční klauzule uvádí, že 

působení úpravy odpovědnosti za škodu v občanském právu ve smyslu všeobecné 

(generální) prevence se uskutečňuje mimo jiné rozvedením této obecně uložené právní 

povinnosti v § 415 občanského zákoníku do různých konkretizovaných zvláštních 

právních povinností již určitých fyzických či právnických osob s cílem působit 

k předcházení vzniku škod s přihlížením k situacím v jednotlivých oblastech 

společenského života (např. v oblastech pozemních komunikací, zdravotnictví, sportu 

aj.).
12

 Žádné bližší skutečnosti však v této souvislosti neuvádí. 

Renomovaný komentář k občanskému zákoníku z nakladatelství C.H.Beck 

v rámci výkladu o odpovědnosti za škodu se o sportu nezmiňuje, při výkladu ustanovení 

§ 415 pouze obsahuje odkaz na R 16/80 (řešící odpovědnost sportovce za škodu 

způsobenou sportovci jinému) a R 15/83 (řešící odpovědnost za škodu vzniklou divákovi 

při sportovním utkání). Podle rozhodnutí Krajského soudu v Brně, sp.zn. 21 Co 27/1977, 

je „ustanovení § 415 obč. zák. povahy obecné, a proto i lyžaři, sjíždějící svah 

kristiánkami, jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na zdraví. Neexistuje 

zvláštní právní předpis o tom, jak si mají počínat lyžaři při sjíždění svahu. Avšak i oni 

musí pozorovat své okolí, dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi ostatními. Musí také při 

jízdě ovládat svou rychlost, aby byli schopni kdykoliv zastavit, popřípadě i pádem 

zabránit kolizím, prostě počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví.“ Zde je 

kladen důraz na prevenci, aniž by soud jakkoli odkazoval na pravidla FIS, kterým je 
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dnešní judikaturou již připisována závaznost. V odůvodnění si Krajský soud v Brně plně 

postačil s platným právem. 

Další rozhodnutí je např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

23. února 2005, sp. zn. 25 Cdo 1506/2004. Předmětné rozhodnutí je zajímavé zejména 

tím, že při posouzení právní odpovědnosti sportovce za sportovní úraz bylo aplikováno 

italské právo a bylo publikováno s následující právní větou: „Pravidla chování pro 

lyžaře, vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, nejsou obecně závazným právním 

předpisem, avšak pro lyžaře na sjezdové trati jsou závazná a jejich porušení představuje 

porušení právní povinnosti předcházet vzniku škod.“ Uvedené rozhodnutí svými závěry a 

zdůrazněním významu Pravidel chování pro lyžaře, vydaných Mezinárodní lyžařskou 

federací (FIS), navazuje na ustálený evropský judikaturní vývoj, který také uvedeným 

sportovním pravidlům přikládá velký význam, a potud lze závěry vyjádřené v rozhodnutí 

považovat za konstantní. 

Na základě uvedených rozhodnutí lze učinit jeden zobecňující závěr. Česká 

soudní praxe při posuzování sportovních úrazů vychází z ustanovení § 415 občanského 

zákoníku a odpovědnost za sportovní úrazy odvíjí od porušení tzv. generální prevenční 

klauzule, tj. od porušení povinnosti předcházet hrozícím škodám. Nelze zřejmě 

předpokládat, že by mělo dojít k nějakým zásadním změnám v tomto judikaturním 

vývoji. Přestože soudní praxe vždy zohledňuje specifika jednotlivých případů, jedná-li se 

o úraz způsobený sportovcem jinému sportovci, shledává dosavadní judikatura porušení 

prevenční povinnosti vždy, dojde-li jednáním sportovce k porušení sportovních pravidel, 

jež sice nemají povahu předpisů a norem právních, jejichž dodržení je však podle závěrů 

judikatury určující pro posouzení, zda ze strany sportovce došlo k protiprávnímu úkonu 

či nikoliv. Je však třeba také uvést, že soudní praxe se dosud vyjádřila pouze k otázce, za 

jakých podmínek odpovědnost sportovce za sportovní úraz vzniká, a to obecným 

závěrem spojeným s porušením sportovních pravidel, a tím i prevenční povinnosti, dosud 

však nezaujala výslovné stanovisko k vymezení podmínek, za nichž naopak odpovědnost 

za škodu na straně sportovce dána není.
13

 

M. Jankovská poukazuje ve svém příspěvku v Právním rádci na skutečnost, že 

odpovědnost za bezpečnost při provozování lyžařského sportu nese jen ten, kdo 

zákonnou povinnost porušil, přičemž občanskoprávní vztahy se budou řídit pouze 

občanským zákoníkem. M. Jankovská zdůrazňuje, že lyžaři při provozu na sjezdovkách a 
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 Králík, M. – Bulletin advokacie 11-12/2006, K právní odpovědnosti lyžařů za úrazy na lyžařských 

drahách, str. 59. 
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lyžařských drahách nejsou žádnými pravidly vázáni. Jsou však povinni chovat se tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě či životním prostředí ve smyslu 

ustanovení § 415 občanského zákoníku s tím, že zaviněné porušení této povinnosti 

s sebou nese odpovědnost a závazek k náhradě škody. Autorka ve svém příspěvku také 

zdůraznila, že by stálo za úvahu výslovně již známá a jinde běžně používaná pravidla 

akceptovat a prosazovat jejich aplikaci, a tím zvýšit bezpečnost lyžařského sportu.
14

 

V české doktríně je oblast právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy 

značně opomíjena. Měly by být nalezeny určité hranice pro řádný výkon sportu, a tím i 

pro zvýšení právní jistoty subjektů vykonávajících sportovní činnost. Není žádný důvod 

pro to, aby právní principy nebyly aplikovány i do sportovní oblasti. Pro získání 

dostačeného přehledu a možnou inspiraci o uplatnění práva ve sportu mohou pomoci i 

zahraniční zkušenosti v dané oblasti, které jsou ve srovnání s českou praxí velmi 

rozsáhlé. Již výše jsem uvedla, že řada evropských právních systémů má zvláštní 

legislativu, která tuto problematiku řeší. V následující části se zaměřím na zejména 

švýcarský, německý, anglický a francouzský vývoj. Rakouskému a italskému právu je 

věnována zvláštní kapitola. 

V této souvislosti bych uvedla příklad řešení dle anglického trestního práva. Hráč, 

který se stal obětí násilí spáchaného účastníky sportu a který žádá, aby byl pachatel 

potrestán, má dvě možnosti. 

Za prvé může věc přenechat vnitřním mechanismům příslušného sportu. Tyto 

mechanismy se uvádějí do pohybu porušením pravidel určitého sportu a pokryjí většinu 

případů, kdy došlo k trestnému činu. Ve většině sportů jsou obvyklými sankcemi pokuty 

nebo zákazy sportovní činnosti. I pokud se jedná o závažnější zranění, u účastníků 

sportovní akce je tradičně pravděpodobnější, že přenechají vyřešení záležitosti řídicímu 

orgánu příslušného sportu s odkazem na pravidla hry, než aby se obraceli na soud. 

Druhou možností pro poškozeného je postoupit dál a nahlásit případ policii. Dále 

však zůstává pravidlem, že dochází k poměrně malému množství případů trestního 

stíhání kvůli násilí páchanému účastníky sportu, vezmeme-li v úvahu počet skutečně 

spáchaných trestných činů, ke kterým každý týden při sportu dochází. S tím je těsně 

spjata skutečnost, že ať už je to správné, či špatné, většina hráčů považuje zranění a 

nečistou hru za nedílnou součást moderního sportu. 
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Pokud i přesto poškozený žádá soudní stíhání, pak je to pravděpodobně z důvodu 

získání náhrady škody. Některé stránky trestního řízení – včetně nemožnosti ovlivnit 

průběh řízení, stejně jako přísnější důkazní síla a omezenější prostor pro náhradu škody – 

však znamenají, že je zřejmě daleko výhodnější domáhat se náhrady škody po pachateli 

nebo jeho pojistiteli cestou mimosoudního vyrovnání nebo civilní žaloby. Za těchto 

okolností by měl být postup cestou trestního řízení pokládán za poslední instanci, 

například tam, kde pachatel nemůže být vypátrán nebo je osobou bez prostředků 

s nedostatečným pojistným krytím. 

Častěji jsou činy, které by byly v běžném životě hodnoceny jako záměrné, 

považovány za nechtěné, pokud se to týká nějakého sportovce. Uplatňování diferenciace 

trestání sportovců se projevuje zejména v tzv. morálním prvku trestného činu. Posouzení 

viny umožňuje soudcům přizpůsobit trest potřebám sportu tak, aby sportovcům byla 

zajištěna tolerance, bez níž by provozování některých sportů nebylo možné. Ve sportovní 

záležitosti se neupřednostňují ani tak pohnutky, jako spíš okolnosti činu. V zápalu boje, 

ve stavu napětí při soutěži, v atmosféře vyvolané rozbouřeným publikem je těžké oddělit 

úmyslný čin od neopatrného. Když jsou chyby méně vážné a evidentně se jedná o 

neopatrnost nebo nedbalost, soudy zamítají jakoukoli trestní kvalifikaci u sportovců a 

popírají existenci viny, zvláště tehdy, pokud rozhodčí přímo na místě usoudil, že nedošlo 

k chování porušujícímu pravidla. 

Anglická doktrína zdůrazňuje, že co se týče profesionálního sportu, nemělo by se 

zapomínat, že je-li někdo obviněn z nedbalosti při provozování sportu, nemusí být 

jediným možným žalovaným. To může být zvláště důležité v situaci, kdy je právě 

zaměstnavatel tím, jenž má relevantní pojišťovací odpovědnost. Otázkám právní 

odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy věnuje poměrně značnou pozornost, nicméně 

se v novější literatuře o oblasti lyžování příliš nezmiňuje.
15

 V souvislosti s lyžováním 

bylo vyloženo, že je nutno přijmout určitá rizika tomuto sportu vlastní, jako je např. 

občasná ztráta kontroly. V rozhodovací praxi anglických soudů bylo vysloveno, že 

chování lyžaře musí být posuzováno ve vztahu k okolnostem lyžování. Právě ve světle 

samotné podstaty sportu spočívá to, že musíme zvažovat, jaký standard péče by měl být 

použit na chování lyžaře. 
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Německá úprava poukazuje na skutečnost, že odpovědný subjekt může být dán 

buď smlouvou, nebo zákonnou úpravou, a spektrum odpovědných subjektů může být 

velmi různorodé, neboť v případě uplatněných nároků na náhradu škody vzniká množství 

právních situací. Vedle samotného původce zranění může přicházet v úvahu odpovědnost 

pořadatele, jenž může odpovídat na základě smluvního ujednání nebo na základě 

občanskoprávního deliktu, zvláště při tzv. povinném bezpečném chování, anebo ručení 

výrobce sportovních potřeb, který může být odpovědný za zranění způsobená použitím 

jeho produktu (např. velmi často dochází k vypůjčení lyží v lyžařském servisu). Čím 

komplexnější a členitější sportovní činnost je provozována, tím více patrná je snaha o 

hledání individuální odpovědnosti na místo sportovce. V této souvislosti je připomínán 

tragický případ úmrtí závodní lyžařské běžkyně, při kterém se do popředí právních sporů 

dostala otázka speciálního individuálního ručení vedoucích závodníků. 

Sportovní úrazy se vždy vpraví do vysoce rozvinutého systému práv na náhradu 

škody a odškodnění. Co se nejprve jeví jako individuální riziko vázané jednotlivě na 

značné nákladové zatížení, je ve skutečnosti téměř vždy převedeno před mechanismy 

přičítání škody na jiné subjekty (škůdce, veřejné a soukromé pojišťovny, zaměstnavatele 

atd.). 

V případě omezení odpovědnosti, jejího vyloučení a spoluzavinění vychází 

německá doktrína ze skutečnosti, že pokud je jisté porušení povinnosti a zavinění 

sportovce, je nutné zohlednit sportovní riziko spoluhráče, popř. jeho vystavení sama sebe 

zvláštnímu riziku. Výslovná vyloučení odpovědnosti mezi sportovci jsou učiněna ústně 

nebo písemně a musí souhlasit obě strany. Výslovné dohody o vyloučení odpovědnosti 

jsou obvyklé u druhů sportů jako automobilové a motoristické sporty, závody na bobech i 

saních, jakož i jízda helikoptérou a na lyžích. Běžné nebezpečí příslušného druhu sportu 

je však takové, které může vést ke zranění i při svědomitém chování, tzn. i při dodržení 

sportovních a hráčských pravidel. 

Pokud se sportovec při zranění způsobeném při výkonu sportovní činnosti proviní 

a dojde k protiprávnímu jednání viníka, zohledňuje se již v starší judikatuře ohledně 

zranění způsobených při výkonu sportovní činnosti převzetí rizik a vlastní ohrožení 

aspektem spoluzavinění podle § 254 německého obč. zák. Poškozený sportovec musí 

zvážit, jestli se vystavil nebezpečí stejnou měrou. Je nutné zvážit veškeré příčiny a míru 

zavinění viníka s příčinami a mírou zavinění poškozeného. 

Při individuálních druzích sportu vynáší spolkový soud ve věci běhu na lyžích 

rozsudek (BGH, NJW, 1972), že při vzájemné srážce na odbočce „….. také žalobce 
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neviděl obžalovaného, a nemohl ho ani při nařízené pozornosti rozeznat“. Při zvážení 

oboustranné míry zavinění to opět znamená, že míra zavinění se musí posuzovat stejně. 

Ve výsledku souhlasí odvolací a revizní instance v případě nehody na lyžích se 

spoluvinou a to z jedné poloviny. Podobně je také na zvážení oboustranné porušení 

povinnosti podle pravidel FIS 2 lyžařem a snowboardistou vůči původně stojícímu a pak 

odjíždějícímu lyžaři podle pravidel FIS 5. Soudy se řídí zejména závěry znaleckých 

posudků z příslušného oboru. 

Přestože v obou zmiňovaných právních systémech – anglo-americkém i 

kontinentálním – je zkoumaný problém právní odpovědnosti sportovců za sportovní 

úrazy řešen dlouhodobě a pečlivě, je připouštěno, že zejména ve vztahu k novým 

bojovým sportům není otázka právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy 

definitivně vyřešena. 

V rámci německého vývoje je typické, že první soudní rozhodnutí, týkající se 

odpovědnosti sportovců za úrazy při lyžování, se datuje do 40. let 20. století. Rozhodnutí 

OLG München Augsburk ze dne 14. července 1966, sp. zn. 14 U 396/66 vyjádřilo své 

závěry ve čtyřech právních větách. 1. věta určuje, že v zásadě se musí každý lyžař chovat 

tak, aby nikoho jiného neohrozil; 2. věta stanoví, že lyžař musí jezdit kontrolovaně, tj. 

musí jako sjezdař přizpůsobit svou rychlost svým možnostem, obtížnosti terénu včetně 

charakteru sněhu a přítomnosti jiných osob; 3. věta uvádí, že lyžař musí neustále 

důkladně pozorovat terén ležící před ním a na něm se nacházející a objevující se ostatní 

lyžaře a jejich pohyb, započítávat všechny možné překážky z tohoto vznikající a podle 

toho upravit svou rychlost tak, aby mohl včas a správně reagovat na jejich přiblížení do 

své sjezdové dráhy a případně zastavit nebo se vyhnout; v každém případě nesmí být 

požadovaný prostor pro vyhnutí větší než optický rozsah; 4. věta uvádí, že tyto zásady 

platí neomezeně také pro tréninkové nebo zkušební jezdce pro rychlostní závody, pokud 

nebyla přijata bezpečnostní opatření vyžadovaná pro takový závod (např. uzavření dráhy 

atd.). 

Ještě před těmito dvěma rozhodnutími bylo vydáno zajímavé rozhodnutí, které se 

týkalo úrazu na lyžích během účasti na lyžařském kurzu lyžařské školy.
16

 V rozhodnutí 

byly vyjádřeny tři důležité právní názory. První uvádí, že zásady práva silničního 

provozu nemohou být použity na výkon lyžařského sportu, protože účast lyžaře na 

lyžování vytváří zcela jiné skutkové podstaty než účast účastníka provozu s motorovým 
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vozidlem na veřejném provozu na silnici; druhý uvádí, že lyžař se musí chovat vždy tak, 

aby mohl v případě nutnosti zastavit, aby se v každém případě mohl vyhnout vzájemné 

srážce; v krajním případě musí upadnout, aby se vyhnul nesrovnatelně nebezpečnější a 

závažnější srážce; třetí uvádí, že při srážce na vysoce frekventované sjezdovce může už i 

samotná skutečnost společného užívání sjezdového svahu zakládat spoluzavinění. 

Naproti tomu nemůže být spoluzavinění spatřováno v samotné účasti na lyžařském kurzu 

v lyžařské škole. 

Mezi nejnovější německá rozhodnutí patří rozsudek Zemského soudu v Bonnu ze 

dne 21. března 2005, sp. zn. 1 O 484/04, který byl uveřejněn s následujícími právními 

větami: „1. V případě blíže nevysvětlitelné kolize dvou lyžařů, z nichž ani jeden nejel 

podstatně rychleji a ani jeden nepřijížděl zezadu nebo seshora, vyvratitelná domněnka 

hovoří pro závěr, že oba tomu druhému nevěnovali náležitou pozornost a tím stejnou 

měrou zaviněně porušili (50:50) pravidlo FIS č. 1 a č. 2. 2. Při účasti snowboardisty je 

nutné k jeho tíži (60:40) v poměru k lyžaři zohlednit, že snowboard je ve srovnání 

s běžnými lyžemi těžší, čímž při střetu kvůli větší dynamice nárazu zvyšuje riziko zranění, 

zároveň se ale hůře ovládá a při každé druhé otočce (backside turn) je třeba vzít v úvahu 

mrtvý úhel. 

Ze skutkového hlediska se jednalo o případ sportovní nehody, k níž došlo 

v podobě vzájemného střetu dne 21. března 2004 v lyžařském areálu na souběhu 

sjezdovky 21/23 se sjezdovkou 22 pod restaurací na sjezdovce. Žalobkyně jela na lyžích 

na sjezdovce 22, která k prostoru křižovatky se sjezdovkou 21/23 vede se spádem osmi 

stupňů a její šíře v těch místech je asi 30 m. Žalovaný jel na snowboardu na sjezdovce 

21/23, která vede k prostoru křižovatky se sjezdovkou 22 se spádem dvanácti stupňů a je 

tam asi 50 m široká. Zemský soud přisoudil žalobkyni nárok na náhradu 60 % jí 

vzniklých hmotných škod. 

Zemský soud zdůraznil, že na právní poměr stran (německých státních 

příslušníků) je aplikovatelné německé právo, s přihlédnutím k místu nehody je však 

nutno se přizpůsobit právu Rakouské republiky, spolkové země Tyrolsko, v níž se 

nachází předmětný lyžařský areál. 

Z právního hlediska zemský soud uzavřel, že žalovaný se při sjíždění sjezdovky č. 

21/23 v oblasti křižovatky se sjezdovkou 22 choval nedbale, neboť v případě střetu dvou 

uživatelů sjezdovky, z nichž ani jeden nebyl ani podstatně rychlejší a ani jeden 

nepřijížděl zezadu nebo seshora, se neužije pravidlo FIS č. 3, a vyvratitelná domněnka 

hovoří především při nedostatku dalších objasňujících okolností pro to, že oba tomu 
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druhému nevěnovali náležitou pozornost, a tím zaviněně porušili pravidlo FIS č. 1 a 2. 

Žalobkyně a žalovaný přijížděli do prostoru křižovatky rovnocenně, protože pravidlo 

silničního provozu o přednosti zprava podle pravidel FIS na lyžařských sjezdovkách 

neplatí. Ani žalovanému, ani žalobkyni se nepodařilo prokázat, že by kolize byla 

způsobena jen chováním toho druhého. 

Nezávisle na tom, zda snowboardista dává přednost při jízdě na snowboardu 

pozici „regular“ (levá noha vpředu) nebo „goofy“ (pravá noha vpředu), na prkně stojí 

v úhlu cca 45° k podélné ose u přední nohy a až 55°- 60° u zadní nohy. Touto základní 

polohou dochází k jinému zornému poli, než který je při lyžování, a při jízdě v obloucích 

za sebou směřují vždy jednou přední strana těla (frontside turn) a pak zadní strana 

(backside turn) ke středu otočky. Zejména u posléze jmenovaných „backside turns“ 

dochází ke shora zmíněným nedostatkům vnímání ve formě mrtvého úhlu. To pak vede 

k tomu, že snowboardista ve srovnání s lyžařem musí na sjezdovce vyvinout zvýšenou 

míru pozornosti a pohotových reakcí. 

Švýcarská soudní praxe i právní doktrína věnuje uvedeným otázkám velkou 

pozornost. Všechna kodifikovaná pravidla lyžování a snowboardu ovlivňují trestní právo 

v tom smyslu, že sjednocují do jisté míry judikaturu, systematicky určují, které základní 

a zjevné povinnosti ukládá opatrnost. K určení toho, jaké jsou povinnosti na sjezdovkách, 

které ukládá opatrnost, judikatura Federálního soudu přiznává, že se odvolává na 

pravidla stanovená FIS.
17

 

Bývá zdůrazňováno, že soudce se může opřít o desatero Mezinárodní lyžařské 

federace. Švýcarská komise pro prevenci nehod na lyžařských svazích a běžkařských 

drahách (SKUS) také stanovila pravidla pro snowboardisty. 

Rozsudek ze dne 25. února 1994 vydaný Trestním soudem oblasti Aigle řešil 

případ instruktora Sébastiena T., který odpovídal za skupinu žáků, nad jejichž sjezdem 

z vrcholku hřebene dohlížel. Sébastien T. se spustil ze svahu „šusem“. Jeho jízdní dráha 

směřovala k přírodní kotlině, v níž svah znovu stoupal a pak končil na rovince. Uvnitř 

této kotliny byla viditelnost vyloučena. Sébastien T. přejel místo klesání, vyjel bez potíží 

lehký svah a dorazil na svahový stupeň v dost vysoké rychlosti. Sébastien T. se ve 

vysoké rychlosti snažil vyhnout malé desetileté Emilii D., což se mu však nepodařilo a 

zasáhl levým kolenem dívčinu hlavu, přičemž jí způsobil otřes mozku s hlubokými 

krvácivými ložisky na levé straně temene. Podle soudců porušil Sébastien T. pravidla FIS 

                                                 
17

 OLG Graz, 15.3.1994, SpuRt, 4/1994, str. 139-142. 
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1 a 2. Měl tedy, aby se vyhnul tomu, že vystaví v nebezpečí jiného lyžaře a dodrží 

podmínky viditelnosti, zabrzdit a dojet na svahový stupeň sníženou rychlostí, která by 

mu dovolovala zastavit v případě nouze. Podle soudu provinění, ze kterého byl Sébastien 

T. obviněn, bylo těžké, protože ho spáchal instruktor, tedy lyžař, který má obzvláště 

dodržovat příkaz k zachování opatrnosti. Toto provinění bylo potrestáno trestem odnětí 

svobody. 

Jedním z významných francouzských rozhodnutí byl rozsudek soudu v Grenoblu 

z roku 1961. Na sjezdovce „Piste Bleue“ v Chamrouse porazil Jean Coste z Lyonu 

lyžařku paní Sorelovou z Grenoblu, která mu stála v cestě, přičemž došlo u paní Sorelové 

ke zlomenině dolní končetiny. Jean Coste byl uznán vinným neúmyslným ublížením na 

zdraví, jež způsobil svou neopatrností a nesprávnou jízdou. Ve zdůvodnění rozsudku 

bylo uvedeno: „Vezme-li soud v úvahu, že lyžař se na sjezdovce neustále musí 

kontrolovat, musí počítat s takovými faktory, jako je stav sněhové pokrývky, terén, a 

především vlastní technické možnosti; vezme-li soud kromě toho v úvahu, že obžalovaný 

se dopustil nedbalosti, neboť sjížděl z příkrého, nebezpečného svahu a přitom věděl, že 

nebude mít možnost zastavit; vezme-li soud kromě toho v úvahu, že chování oběti nelze 

připsat nejmenší vinu, neboť ponechala obžalovanému na dráze nejméně dva a půl metru 

širokou volnou cestu; vezme-li soud ještě v úvahu, že v tomto případě na sebe oběť srážky 

nevzala při sjezdu žádné dodatečné riziko (o dodatečném riziku by se dalo mluvit, kdyby 

šlo o závod, jehož by se dobrovolně zúčastnila), pak prohlašuje, že za neštěstí je plně 

odpovědný sám pan Coste ….“  

Z rozsudku jsou zajímavé dvě zásady. Soudci v rozhodnutí tvrdili, že lyžař, který 

ví, že lyžařského svahu používá mnoho osob, musí při jízdě své pohyby natolik ovládat, 

aby mohl v případě náhlé potřeby okamžitě zabrzdit; musí počítat s podobnými 

nevyhnutelnými situacemi, a jestliže pak na tyto okolnosti nevzal zřetel, mělo to za 

následek jeho trestní odsouzení. Soudci dále v odůvodnění rozsudku prohlásili, že 

vědomě použili pro tento případ předpisů o dopravě, týkajících se chování řidičů na 

veřejných vozovkách. 

Francouzská doktrína zastává názor, že lyžování si vyžaduje zvláštní normativní 

úpravu, přičemž však bývá současně zdůrazňováno, že lyžování může být také 

v hornatých krajích způsobem přepravy bez jakýchkoliv sportovních ambicí. 

Soudy přihlížejí k určitému počtu zvyklostí, za kterých vznikají „Pravidla pohybu 

na sjezdovce“, a opírají se o „Pravidla chování lyžařů“, která vypracovala právnická 

komise Mezinárodní lyžařské federace. Základní pravidlo spočívá v tom, že lyžař výše ve 
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svahu, jehož dominantní pozice umožňuje výběr dráhy, má povinnost předvídat situaci 

při předjíždění a zajistit bezpečnost lyžaře, který je níže ve svahu. 
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3. Odpovědnost za škodu v novém občanském zákoníku 

 

Občanské právo prochází v současné době obdobím své rekodifikace. Nový občanský 

zákoník (dále též NOZ) byl dne 22. března 2012 publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 

89/2012 Sb. Po téměř padesáti letech jsou všichni konfrontováni se zcela novou právní 

úpravou, jež upravuje každodenní život a podle níž se často nevědomě řídí otázky 

v běžných životních situacích. Jedná se o velmi výraznou změnu. Nový zákon 

nenahrazuje jen dosavadní občanský zákoník, ale řadu dalších soukromoprávních norem 

a do svých ustanovení integruje i samostatnou úpravu závazkového práva v obchodním 

zákoníku. 

Bude záležet zejména na soudcích, advokátech, notářích a dalších právnických 

profesí, jakým způsobem bude nový občanský zákoník uveden do běžného života a jak 

bude vnímán veřejností. Mnohé instituty známé v současné úpravě jsou upraveny 

naprosto odlišně, např. vlastnictví stavby, nebo příslušenství pozemku.  

Model paralelity občanského a obchodního zákoníku, k němuž došlo v roce 1991 ve 

snaze urychleně připravit právní prostředí usnadňující soukromé podnikání, byl 

v evropském kontextu modelem zastaralým již v době jeho přijetí. Již na počátku 90. let 

byla v právních řádech kontinentálního typu patrná tendence k odmítnutí zvláštních 

obchodních kodifikací vůbec nebo k odmítnutí zvláštního obchodního obligačního práva. 

Náš právní řád se vydal cestou opačnou. Světovou kuriozitou bylo řešení spočívající 

v obsáhlé obecné úpravě obchodních obligací, vůči níž je subsidiární obecná úprava 

obligací v občanském zákoníku. Vznikl dualismus úprav obchodní a neobchodní 

smlouvy o dílo, příkazní nebo zprostředkovatelské a závazků z nich vzniklých.  

Dne 22. března 2012, kdy vyšel nový občanský zákoník v částce 33 Sbírky zákonů, 

byl publikován i zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích) v částce 34 Sbírky a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém v částce 35 Sbírky. Nový občanský zákoník nabývá účinnosti dnem 1. 

ledna 2014 stejně jako oba výše uvedené zákony.. 

Smyslem a účelem nového občanského zákoníku (NOZ) je, až na výjimky, upravit 

veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Nový zákoník klade důraz na naše 

demokratické právní tradice, jakož i na principy a standardy soukromého práva v Evropě. 

Základním obecným ideovým zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského 

zákoníku bývalého Československa z roku 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli 
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událostem následujícím po mnichovské dohodě. Důvodem je především to, že tento 

vládní návrh sledoval modernizační revizi rakouského Obecného zákoníku občanského 

(ABGB) z roku 1811 v jeho konfrontaci s novějšími evropskými zákoníky, zejména 

německým a švýcarským. Je však diskutabilní otázkou, zda přílišný příklon k téměř 80. 

Let starému návrhu neznamená naopak ve své podstatě negativum spojené s řadou 

archaismů. Nový občanský zákoník hledal též inspiraci i v současných aplikovaných 

zahraničních úpravách, a to především v zákoníku německém, švýcarském, rakouském, 

italském a nizozemském. 

Nový občanský zákoník obsahuje 3081 paragrafů. Nově přejímá celou řadu pravidel 

upravených v jiných zákonech, které  zrušuje (celkem se jedná o víc než 100 právních 

předpisů). Ne všechna pravidla obsažená ve zvláštních zákonech jsou však přijímána bez 

dalšího. Další snahou je upravit nebo zpřesnit některá pravidla, která současné soukromé 

právo neřeší, případně je upravuje velmi stroze, a pro praxi jsou tato pravidla potřebná. 

Předmětem diskusí je však proměna řady právních zásad, na kterých je postaveno 

současné občanské právo, které přes mnohé negativy představuje fungující celek. 

Kodex je rozvržen do pěti částí (Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková 

práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná). Podle 

legislativních zvyklostí se jednotlivé části zákonů dělí na hlavy, díly a oddíly. Pro lepší 

přehlednost kodexu byla přijata zásada, že jeden paragraf má obsahovat nanejvýš dva 

odstavce a že jeden odstavec paragrafu má obsahovat nanejvýš dvě věty. Ne vždy se 

danou zásadu však podařilo dodržet. Příbuzné nebo tematicky spjaté instituty jsou řazeny 

od jednodušších ke složitějším a od obecných ke zvláštním (nikoli od důležitějších k 

méně důležitým - hledisko důležitosti je relativní). 

 

3.1. Závazky z deliktů  

 

Současný občanský zákoník (OZ) řeší otázky náhrady újmy a bezdůvodného 

obohacení zcela nedostatečně, a to jak po stránce rozsahové, tak i po stránce kvality 

některých ustanovení. V určitých ohledech je příliš stručný a nutí soudy vytvářet vlastní  

pravidla; v jiných ustanoveních je naopak příliš podrobný a neposkytuje dostatečný 

prostor pro adekvátní rozhodnutí. Nový občanský zákoník (NOZ) se tyto nedostatky 

snaží napravit. Je však otázkou zda zvolený postup, kdy dvojnásobně naroste počet 

paragrafů, které danou problematiku upravují (namísto současných 50 přináší více než 
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100 paragrafů), je tím správným řešením. V aplikační praxi soudů se nesetkáváme se 

závažnými problémy. Nezbývá než v tuto chvíli doufat, že mnohem podrobnější úprava 

bude lépe vyhovovat potřebám každodenního života.  

Nová úprava posiluje úlohu naturální restituce na úkor restituce pekuniární, která 

byla v současném občanském zákoníku preferována. Zároveň však umožňuje, aby si 

poškozený místo této formy zvolil náhradu peněžitou (§ 2951). Soud jeho volbu přitom 

nebude nijak posuzovat a zasáhne proti ní pouze ve zcela výjimečných případech. 

Například pokud by poškozený svou volbou sledoval šikanu škůdce. Je-li někomu 

způsobena škoda na věci (např. poničen motocykl), připadají v úvahu dva způsoby 

náhrady: buď v penězích, anebo uvedením do předešlého stavu (škůdce motocykl opraví, 

resp. nechá opravit, či koupí nový). Pokud poškozený v současné chvíli upřednostňuje 

náhradu škody uvedením do předešlého stavu, musí to výslovně navrhnout. Avšak i v 

případech, kdy je uvedení do předešlého stavu navrženo, soud je přizná, jen je-li možné a 

účelné. 

Odpovědnost za způsobenou škodu protiprávním jednáním tedy závazky z deliktů 

jsou v novém občanském zákoníku upraveny v hlavě III, § 2894 a násl. Úvodní § 2894 

NOZ upravuje základní ustanovení náhrady majetkové a nemajetkové újmy. Snahou 

nové úpravy je pojetí institutu náhrady škody spočívající v náhradě majetkové i 

nemajetkové újmy poškozenému. Jako základní východisko je formulována povinnost 

nahradit újmu způsobenou škůdcem zaviněně, přičemž zavinění z nedbalosti je 

presumováno. Toto ustanovení přejímá konstrukci § 420 odst. 3 občanského zákoníku, 

podle které se škůdce zprostí povinnosti nahradit škodu, prokáže-li, že škodu nezavinil. 

Obecné předpoklady vzniku povinnosti hradit škodu mají platit i pro vznik 

povinnosti odčinit nemajetkovou újmu. Většina ustanovení užívá pojem „škoda“ s tím, že 

totéž platí i pro nemajetkovou újmu. 

V § 2894 odst. 1 NOZ je stanovena povinnost nahradit jinému újmu, která 

zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody). V odst. 2 § 2894 je zakotvena 

povinnost k náhradě nemajetkové újmu, která postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť 

zákon, anebo byla-li tato povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně 

ujednána. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím 

zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu. Tomuto 

ustanovení koresponduje v současné úpravě § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., dle 

kterého se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).  
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§ 2895 zák. č. 89/2012 Sb., stanoví povinnost škůdce nahradit škodu bez ohledu 

na své zavinění. V současné úpravě v § 420 odst. 1 a 3 zák. č. 40/1964 Sb., každý 

odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Odpovědnosti se 

zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. V zák. č. 513/1991 Sb., § 373 je stanovena 

povinnost nahradit škodu tím, kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, ledaže 

škůdce prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost.  

Nově je v § 2896 zák. č. 89/2012 Sb. upraveno oznámení – varování před 

nebezpečím. Varování musí být před vznikem újmy, jinak se k oznámení někoho, že 

svou povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, se nepřihlíží. 

Dle § 2897 je možné vzdát se práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku, což 

působí i proti pozdějším vlastníkům, pokud je to zapsáno do veřejného seznamu. Dle § 

2898 se nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě 

újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo 

z hrubé nedbalosti.  

 

3.2. Prevenční a notifikační povinnost 

 

§ 2900 a násl. NOZ upravuje prevenci. Návrh obecných ustanovení o předcházení 

vzniku škod vychází ze zásady neminem leadere. Obecná prevenční povinnost odpovídá 

současnému znění § 415 občanského zákoníku. Prevenční význam mají zejména obecná 

ustanovení o povinnosti jednat v souladu s dobrými mravy nebo v tzv. dobré víře.  

Nová úprava vychází z pojetí, že kdo v soukromém styku koná, má konat tak, aby 

z toho nevznikla bezdůvodná újma jinému. Musí být zváženo, co se konkrétně 

v jednotlivém případě od rozumné osoby podle zvyklostí soukromého života očekává, 

jaká míra předvídatelného nebezpečí pro jiné osoby se pojí s určitým chováním, jaký je 

význam zájmu, který sleduje konající osoba, a zájmu další osoby a jaký je mezi těmito 

záměry hodnotový poměr, zda je mezi dotčenými osobami nějaký vztah, do jaké míry 

jsou preventivní opatření pro konajícího dosažitelná nebo nákladná atd. 
1
 

Nové je ustanovení o škůdcově notifikační povinnosti. Tato povinnost umožní 

poškozenému, aby sám mohl učinit opatření ke zmírnění dopadu škodné události do jeho 

majetkové sféry.  

                                                 
1
 Eliáš, K. a kol., 

 
Nový občanský zákoník, Sagit, 2012, str. 1024. 
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Dle § 2900 zák. č. 89/2012 Sb., vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo 

k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného. Dosavadní úprava 

dle § 415 zák. č. 40/1964 Sb. obsahuje ustanovení, dle kterého každý je povinen počínat 

si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.  

§ 2901 zák. č. 89/2012 Sb., obsahuje povinnost každého zakročit na ochranu jiného, 

vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života. Takovou povinnost 

má každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo 

odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může 

podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že 

hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.  

Ustanovení § 2902 zák. č. 89/2012 Sb., upravuje oznamovací povinnost škůdce 

osobě, které z toho může újma vzniknout. Škůdce musí upozornit i na možné následky 

porušení právní povinnosti. Splní-li škůdce oznamovací povinnost, nemá poškozený 

právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit. Tomuto ustanovení 

koresponduje současná úprava v § 377 zák. č. 513/1991 Sb., dle kterého strana, která 

porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že 

poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna oznámit druhé straně povahu 

překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejich důsledcích. 

Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce 

dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Jestliže povinná strana tuto povinnost 

nesplní nebo oprávněné straně není zpráva včas doručena, má poškozená strana nárok na 

náhradu škody, která jí tím vznikla.  

§ 2903 zák. č. 89/2012 Sb., upravuje povinnost zakročit k odvrácení hrozící újmy 

způsobem přiměřeným okolnostem. Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby 

soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy. Současná úprava 

obsahuje identické ustanovení § 417 zák. č. 40/1964 Sb., dle kterého komu škoda hrozí, 

je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Jde-

li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a 

přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody. Podobné ustanovení je i v § 384 zák. č. 

513/1991 Sb., dle kterého osoba, které hrozí škoda, je povinna s přihlédnutím 

k okolnostem případu učinit opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. Povinná osoba není povinna nahradit škodu, která vznikla tím, že poškozený 
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tuto povinnost nesplnil. Povinná strana má povinnost nahradit náklady, které vznikly 

druhé straně při plnění této povinnosti.  

V platné úpravě chybí ustanovení o povinnosti nahradit škodu způsobenou 

náhodou. Tato právní otázka je nyní výslovně upravena v novém občanském zákoníku, 

což odpovídá klasické konstrukci obsažené ve standardních evropských kodexech. Dle § 

2904 zák. č. 89/2012 Sb., újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny 

k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé 

újmě zabránit.  

Nový občanský zákoník dále obsahuje ustanovení o nutné obraně a krajní nouzi v 

§ 2905 a § 2906. Vyloučení povinnosti k náhradě újmy způsobené nutnou obranou nebo 

v krajní nouzi náleží ke standardním úpravám v občanském právu. Současná úprava této 

problematiky, je obsažena v ustanovení § 417 zák. č. 40/1964 Sb. a dále v ustanovení § 

418 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Úprava v trestněprávní rovině má však jinou funkci 

než úprava soukromoprávní. Oddíl 2 nového občanského zákoníku obsahuje povinnost 

nahradit škodu. Těmto ustanovením je třeba se blíže věnovat zejména s ohledem na 

zaměření mé práce. 

V ustanovení § 2909 a násl. NOZ je upravena povinnost nahradit škodu. 

Následující ustanovení upravují povinnost k náhradě škody při porušení dobrých mravů, 

při porušení povinnosti stanovené zákonem a povinnosti ujednané ve smlouvě. Porušení 

dobrých mravů je upraveno jako první. Dobré mravy tvoří základ celého soukromého 

práva a soukromé právo z nich vychází.  

 

 

3.3. Kontraktní a deliktní povinnost k náhradě škody 

 

Úprava odděluje smluvní a mimosmluvní náhradu škody. Oddělení kontraktní a 

deliktní povinnosti k náhradě škody převzaly všechny novější kodifikace civilního práva 

včetně občanských zákoníků přijatých v poslední době. 

Pro vznik povinnosti nahradit škodu porušením smlouvy se nevyžaduje zavinění a 

rozsah náhrady škody podmiňuje její předvídatelnost. V tom spočívá zásadní rozdíl mezi 

smluvní a mimosmluvní povinností k náhradě škody. 

Vznik povinnosti k náhradě škody způsobené porušením povinnosti stanovené 

přímo zákonem se spojuje se zaviněným porušením takové povinnosti. Nový zákon 
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vychází z rozlišení případů, kdy je porušením zákonné povinnosti zasaženo absolutní 

právo a kdy je zasaženo právo jiné. Absolutní právo, a to osobní i majetkové, působí vůči 

každému (inter omnes), zatímco relativní právo působí jen mezi stranami (inter partes). 

Co se týká povinnosti k náhradě škody způsobené porušením smluvních 

povinností, způsobí-li smluvně zavázané strana porušením povinnosti ze smlouvy škodu, 

vznikne poškozenému právo na její náhradu bez zřetele na škůdcovo zavinění. V těchto 

případech má právo na náhradu škody druhé smluvní strana a ti, jichž se účel smlouvy 

přímo dotýká. Avšak ochrana třetích osob nemůže být bezvýjimečná. Vyžaduje se, aby 

souvislost s ochranou třetí osoby byla zjevná, a to takovým způsobem, aby to bylo 

zřejmé pro škůdce již při uzavírání smlouvy.  

Kdo poruší povinnost vyplývající ze smlouvy, nemá možnost se vyvinit 

dokazováním, že škodu nezavinil, protože při porušení takové povinnosti se zavinění 

nevyžaduje. Škůdce se může zprostit odpovědnosti pouze důkazem, že mu ve splnění 

povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.  

V ustanovení § 2909 zák. č. 89/2012 Sb., je upraveno porušení dobrých mravů 

následovně. Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých 

mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu 

nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného. Obdobným způsobem je 

úprava této problematiky obsažena v současném § 424 zák. č. 40/1964 Sb., dle kterého za 

škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.  

Dále nový občanský zákoník upravuje v § 2910 porušení zákona, kdy škůdce, 

který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do 

absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost 

k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným 

porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. Současná úprava v 

§ 420 odst. 1 občanského zákoníku, nerozlišuje povinnost k náhradě škody při porušení 

zákona nebo smluvní povinnosti a pouze stanoví, že každý odpovídá za škodu, kterou 

způsobil porušením právní povinnosti.  

Nově je stanovena v § 2911 NOZ, domněnka nedbalosti, dle které způsobí-li 

škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil 

z nedbalosti. Nejedná-li však škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností 

v soukromém styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale. Dá-li škůdce 

najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je 
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zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní 

vlastnosti, má se za to, že jedná nedbale. 

Porušení smluvní povinnosti je upraveno v § 2913 NOZ, dle kterého poruší-li 

strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, 

jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Povinnosti k náhradě se 

škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 

byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 

podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Této nové 

úpravě odpovídá § 373 a 374 zák. č. 513/1991 Sb., dle kterého kdo poruší svou povinnost 

ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže 

prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 

povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, 

že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, 

že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje 

překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své 

povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost 

jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.  

Povinnost k náhradě škody při použití zmocněnce, zaměstnance nebo jiného 

pomocníka je stanoveno v § 2914 zák. č. 89/2012 Sb. Osoba, která při své činnosti 

zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka použije, nahradí škodu jím způsobenou 

stejně, jako by ji způsobila sama. Pokud se však někdo zaváže provést určitou činnost 

samostatně, nepovažuje se za pomocníka. Pokud ho však jiná osoba nepečlivě vybrala 

nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.  

Úprava škody způsobené několika osobami vychází z evropských standardů a je 

upravena v § 2915 zák. č. 89/2012 Sb. Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí 

škodu společně a nerozdílně; je-li některý ze škůdců povinen podle jiného zákona 

k náhradě jen do určité výše, je zavázán s ostatními škůdci společně a nerozdílně v tomto 

rozsahu. To platí i v případě, že se více osob dopustí samostatných protiprávních činů, 

z nichž mohl každý způsobit škodlivý následek s pravděpodobností blížící se jistotě, a 

nelze-li určit, která osoba škodu způsobila. Soud může rozhodnout, že škůdce nahradí 

škodu podle své účasti na škodlivém následku, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele 



 65 

hodné. Nelze-li účast přesně určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti. Pokud se však 

některý škůdce vědomě účastnil na způsobení škody jiným škůdcem nebo je podněcoval 

či podporoval nebo pokud lze připsat celou škodu každému škůdci, byť jednali nezávisle, 

nebo má-li škůdce hradit škodu způsobenou pomocníkem a vznikla-li povinnost 

k náhradě také pomocníkovi, nemůže soud takto rozhodnout o povinnosti k náhradě 

škody podle účasti na škodlivém následku. Stručnější úprava je v současném § 438 zák. 

č. 40/1964 Sb., dle kterého způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a 

nerozdílně. V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu 

způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody. § 383 zák.č. 513/1991 

Sb., stanoví, je-li k náhradě škody zavázáno několik osob, jsou tyto osoby povinny škodu 

nahradit společně a nerozdílně a mezi sebou se vypořádají podle rozsahu své 

odpovědnosti.  

Totožná úprava je v § 2916 zák. č. 89/2012 Sb. a v § 439 zák. č. 40/1964 Sb. Kdo 

je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle 

účasti na způsobení vzniklé škody. Právo postihu upravuje § 2917 zák. č. 89/2012 Sb., 

dle kterého kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má proti ní postih. 

V současné úpravě je toto ustanovení obsaženo v § 440 zák. č. 40/1964 Sb.  

Pokud se na vzniku škody podílí také poškozený, povinnost škůdce nahradit 

škodu se poměrně sníží dle § 2918 zák. č. 89/2012 Sb. Podílejí-li se však okolnosti, které 

jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí. 

Nově je upravena také v § 2919 zák. č. 89/2012 Sb., situace, kdy se škůdce obohatí na 

úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě jiné skutečnosti, která způsobila 

škodu. V takovém případě je škůdcovo obohacení i po promlčení práva poškozeného na 

náhradu škody bezdůvodné. Promlčí-li se právo poškozeného na náhradu škody, může se 

poškozený domáhat, aby mu škůdce vydal, co získal, dle ustanovení o bezdůvodném 

obohacení.  

 

3.4. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit 

následky svého jednání a zvláštní případy odpovědnosti za škodu 

 

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání, vychází 

z pojetí dosud platném v občanském zákoníku. Zvlášť je však oproti současné úpravě 

stanoveno, že poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nezakročil-li proti škůdci ze 
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šetrnosti nebo ohleduplnosti (škůdcem je nezletilý nebo člověk duševně nemocný nebo 

jednající v duševní poruše). Nově je rovněž upraveno, že v těchto zvláštních případech 

lze škůdce, který není s to posoudit následky svého jednání, zavázat k náhradě škody, 

odpovídá-li to principům spravedlnosti.  

Ustanovení § 2923 zák. č. 89/2012 Sb., upravuje škodu způsobenou osobou 

s nebezpečnými vlastnostmi. Ten, kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností 

tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, až již 

v domácnosti, provozovně či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně 

s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému 

nebezpečnou povahou takové osoby.  

Škoda z provozní činnosti a škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným je 

upravena v ustanovení § 2924 a § 2925 zák. č. 89/2012 Sb. V dosavadní úpravě není 

rozdíl mezi liberačním důvodem stanoveným u provozní činnosti a liberačním důvodem 

stanoveným pro provoz zvláště nebezpečný. Může se jevit, že pro provoz zvláště 

nebezpečný jsou liberační důvody formulovány mírněji, než u provozní činnosti. 

Povinnost k náhradě škody způsobené provozní činnosti je v podstatě formulována 

shodně jako v dosavadním ustanovení § 420a platného občanského zákoníku, ale 

s možností zproštění provozovatele, pokud prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou 

lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Výrazem rozumně požadovat se nemá na 

mysli jen povinnosti ujednané ve smlouvě nebo stanovené právními předpisy, ale vše, co 

se v daném ohledu jeví s ohledem na povahu provozu za racionální. Požadavky na 

provozovatele musí odpovídat tomu, co se od jednajícího v daném oboru očekává jako 

opatrné jednání podle dosažené úrovně jednání i obecné zkušenosti. Výklad však bude 

záviset na aplikaci soudů, neboť formulace je velmi obecná. 

Pokud jde o provoz zvlášť nebezpečný, má nová úprava na mysli takový provoz, 

nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení 

řádné péče. Podle § 2925 NOZ vznikne povinnost k náhradě škody způsobené tímto 

provozem, jen pokud škoda vzejde ze zdroje zvýšeného nebezpečí. Povinnosti je možné 

se zprostit, prokáže-li se, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc nebo že ji způsobilo 

vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby; ujednají-li se další 

důvody zproštění, nepřihlíží se k tomu. Soud může zavázat provozovatele k náhradě 

škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody provozem, je-li 

z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody. Provoz je 
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zvláště nebezpečný, pokud se provozuje továrním způsobem nebo pokud se při něm 

výbušná nebo podobně nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá. 

Pokud jde o škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, nová úprava 

vychází ze současného stavu. Nová úprava má však dopadat i na provozovatele všech 

vozidel a plavidel, která nejsou poháněna lidskou silou. Ukazuje se, že není důvod 

rozlišovat jinou míru povinností provozovatele vozidla nebo plavidla motorového a 

bezmotorového. Nová úprava klade důraz na zvláštní povahu dopravního provozu více 

než na samotnou povahu dopravního prostředku. Pro účely náhrady škody z provozu 

dopravních prostředků se rozlišují vozidla a plavidla, která jsou poháněna lidskou silou a 

které lidskou silou poháněna nejsou. V ostatních směrech se platná právní úprava věcně 

nemění. § 2930 NOZ výslovně stanoví, pokud nelze provozovatele určit, platí, že jím je 

vlastník dopravního prostředku. 

Dosud platná právní úprava neobsahuje zvláštní ustanovení o škodě způsobené 

zvířetem. Nový občanský zákoník obsahuje tuto úpravu v § 2933 a násl. zák. č. 89/2012 

Sb., dle kterého způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho 

dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo 

uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo zvíře chová nebo jinak používá, nahradí 

škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. Slouží-li domácí zvíře 

vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li 

jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti 

k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo 

že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Za týchž podmínek se 

povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil. § 2935 NOZ, řeší případ, 

kdy třetí osoba svémocně zvíře odejme vlastníku nebo osobě, které vlastník zvíře svěřil. 

V takovém případě nahradí třetí osoba škodu způsobenou zvířetem sama, prokáže-li 

vlastník nebo osoba, které vlastník zvíře svěřil, že odnětí nemohli rozumně zabránit; 

jinak společně a nerozdílně s nimi. Kdo však zvíře svémocně odňal, nemůže se zprostit 

povinnosti k náhradě. Tento postup se v zásadě příliš neliší od aplikační praxe soudů 

v současné době. 

Další ustanovení nové úpravy v občanském zákoníku se týkají škody způsobené 

věcí, vadou výrobku a dále je podrobně upravena škoda na převzaté věci, na odložené 

věci, na vnesené věci a dále škoda způsobená informací nebo radou.  
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3.5. Způsob a rozsah náhrady škody 

 

Způsob a rozsah náhrady je upraven ve třetím oddíle. Jak jsem již uvedla NOZ 

preferuje naturální restituci, proto § 2951 odst. 1 uvádí, že se škoda nahrazuje uvedením 

do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda 

v penězích. Současný občanský zákoník obsahuje úpravu v § 442 odst. 2, dle které se 

škoda hradí v penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se 

škoda uvedením do předešlého stavu. V nové úpravě je formulována zásada, že škoda se 

nahrazuje především uvedením do předešlého stavu. Pokud není uvedení do původního 

stavu dobře možné, hradí se škoda v penězích. Je-li naturální restituce možná, má i 

nadále záležet jen na vůli poškozeného, jaký způsob náhrady škody bude požadovat. Dle 

§ 2951 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. se nemajetková újma odčiní přiměřeným 

zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný 

způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. Pokud jde o rozsah 

nahrazované škody, hradí se pravidelně jen škoda na majetku. Škoda na majetku se hradí 

v rozsahu skutečné škody a ušlým ziskem. Nemajetková újma má být odčiněna pouze ve 

zvláštních případech. Náhrada nemajetkové újmy se přiznává při protiprávních zásazích 

do osobních práv člověka nebo do práv obdobných právnické osoby. V tomto směru se 

opouští pojetí § 444 odst. 2 a 3 platného občanského zákoníku a sazebník výše náhrad 

stanovený prováděcí vyhláškou o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění č. 

440/2001 Sb. Rozhodnutí jednotlivého případu bude nově záležet pouze na soudci, který 

ho bude posuzovat. Podle tohoto pohledu nemá mít výkonná moc v působnosti nařizovat 

soudu, jak má jednotlivý případ rozhodnout. V některých případech odškodnění ve výši 

240.000,- Kč při usmrcení druhého manžela či sourozence může být příliš málo, za 

jiných okolností však příliš mnoho. Soudní praxe se v tomto směru bude bezpochyby 

vyvíjet a vytvářet eventuálně vzorce pro účely např. stanovení výše výživného atd. Podle 

mých zkušeností však nastane větší disproporce mezi jednotlivými soudy, kdy velmi 

pravděpodobně soudy v menších a periferních městech budou nároky posuzovat přísněji 

a naopak soudy ve velkých městech budou přisuzovat nárok vyšší. 

Dle § 2952 NOZ se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). 

Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu 

zprostil nebo mu poskytl náhradu. U škody na věci je nadále východiskem pro určení 

náhrady obvyklá cena věci v době poškození. Avšak je nově vzato v úvahu, co 



 69 

poškozený musí vynaložit k přivedení věci do původního stavu. Náhrada tak v této 

souvislosti může převýšit obvyklou cenu poškození věci. Lze tedy důvodně 

předpokládat, že soudy již budou vycházet ze skutečného vyčísleni škody a nebudou 

přihlížet k nejrůznějším formám opotřebení věci. Hlavním kritériem by se tak mělo stát 

to, aby věc plnila znovu svůj účel, jako před škodnou událostí. 

Ustanovení § 2953 NOZ upravuje snížení náhrady z důvodů zvláštního zřetele 

hodných, kterou může učinit soud. Soud vezme zřetel na to, jak ke škodě došlo, 

k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, 

jakož i k poměrům poškozeného. Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně. 

Nové znění je tak téměř shodné se současnou úpravou v § 450 občanského zákoníku. 

Nově je však stanoven § 2953 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., dle kterého se odstavec 1 

nepoužije, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník 

určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče. § 2954 zák. č. 89/2012 Sb., dále 

stanoví povinnost k náhradě škody způsobené úmyslným trestným činem, z něhož měl 

majetkový prospěch škůdce. V takovém případě může soud na návrh poškozeného 

rozhodnout o uspokojení z věcí, které škůdce z majetkového prospěchu nabyl, a to i 

nepodléhají-li jinak výkonu rozhodnutí. Současná úprava je obsažena v § 442 odst. 3 zák. 

č. 40/1964 Sb.  

Pokud jde o výši náhrady škody, kterou nelze přesně určit, § 2955 zák. č. 89/2012 

Sb. stanoví, že náhradu škody v takovém případě určí podle spravedlivého uvážení 

jednotlivých okolností případu soud. Současná úprava obsahuje pouze v § 443 zák. č. 

40/1964 Sb. pravidlo, dle kterého při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době 

poškození.  

Náhrada při újmě na přirozených právech člověka je upravena v pododdílu 2, § 

2956 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Práva na ochranu osobnosti jsou obsažena v současné 

úpravě v ustanovení § 13 zák. č. 40/1964 Sb. Nová úprava v § 2956 zák. č. 89/2012 Sb. 

stanoví, že vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu 

chráněném ustanoveními první části zák. č. 89/2012 Sb., nahradí škodu i nemajetkovou 

újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. 

Současná úprava obsahuje povinnost odstranit následky zásahů do práva na ochranu 

osobnosti, a aby bylo dáno poškozenému přiměřené zadostiučinění. Pokud je 

neoprávněným zásahem způsobena škoda, odpovídá škůdce podle ustanovení o 

odpovědnosti za škodu. § 2957 zák. č. 89/2012 Sb. upravuje způsob a výši přiměřeného 

zadostiučinění, které musí být určeno tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního 
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zřetele hodné. Těmito okolnostmi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště způsobení újmy 

s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků 

zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, anebo v důsledku diskriminace poškozeného 

se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně 

závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo 

vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala. 

Současná úprava stanoví v § 13 odst. 2 a 3 zák. č. 40/1964 Sb. zadostiučinění v případě 

snížení důstojnosti fyzické osoby nebo její vážnosti ve společnosti, v takovém případě 

má fyzická osoba práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady 

v takovém případě určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, 

za nichž k porušení práva došlo. 

Náhrada při ublížení na zdraví a při usmrcení je blíže specifikována v § 2958 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb. Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného 

peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-

li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i 

ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad 

slušnosti. V tomto směru ukáže čas, jakým směrem se bude vyvíjet soudní praxe. 

Současná úprava obsahuje přesná pravidla odškodnění bolesti poškozeného a ztížení jeho 

společenského uplatnění, která jsou podrobně formulována ve vyhlášce č. 440/2001 Sb.  

Jak již bylo zmíněno, při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví není 

stanovena přesná výše náhrady. Dle § 2959 zák. č. 89/2012 Sb. odčiní škůdce duševní 

útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně 

jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. 

Současná úprava je obsažena v § 444 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., dle které je výše 

jednorázového odškodnění stanovena fixními částkami.  

Kdo způsobí jinému ublížení na zdraví (zlomeninu, zranění vedoucí k amputaci 

končetiny, ochrnutí apod.) je povinen poskytnout mu (peněžitou) náhradu. Stejně tak ten, 

kdo usmrtí člověka, je povinen (peněžně) odškodnit pozůstalé (manžela, děti, rodiče a 

další osoby, které byly usmrcenému blízké). 

Podle současného OZ určují peněžní náhradu za ublížení na zdraví i za usmrcení 

blízké osoby tabulky. Podle nich činí náhrada za ochrnutí na všechny čtyři končetiny 

(kvadruplegii) maximálně 360.000 Kč (tj. pouhých 15 průměrných platů); ztratí-li muž 

do 45 let obě varlata, obdrží 144.000 Kč. (Uvedené částky lze zvýšit, avšak jen ve zvlášť 
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výjimečných případech) V případě usmrcení blízké osoby činí náhrada např. 

pozůstalému manželovi pouze 240.000 Kč. 

NOZ již žádné tabulky neobsahuje a neomezuje soudce v tom, aby určil 

spravedlivou náhradu po zohlednění veškerých okolnosti případu. Po přijetí návrhu tedy 

soudy přestanou vycházet z příliš nízkých částek určených vyhláškou. Navíc budou moci 

lépe přizpůsobit výši náhrady relevantním okolnostem a rozlišovat např., zda k amputaci 

končetiny došlo u vědce, anebo talentovaného sportovce; zda pozůstalý manžel, který má 

být odškodněn, s manželkou již nežil patnáct let, anebo s ní naopak měl velmi blízký 

celoživotní vztah apod. 

Povinnost k náhradě účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví (v 

současné úpravě je obsažen termín léčení - § 449 odst. 1 a 3 zák. č. 40/1964 Sb.) je 

stanovena v § 2960 zák. č. 89/2012 Sb. Škůdce hradí účelně vynaložené náklady spojené 

s péčí o zdraví poškozeného, což je širší termín, než léčení; dále náklady spojené s péčí o 

jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to poškozený, složí 

mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu. V praxi je tento postup již v současné 

době běžný, kdy odpovědnostní pojišťovny poskytují většinou přiměřenou zálohu na 

léčebné výlohy poškozenému.  

Náklady pohřbu jsou stanoveny v § 2961 zák. č. 89/2012 Sb., dle kterého škůdce 

nahradí tomu, kdo je vynaložil, přiměřené náklady spojené s pohřbem v rozsahu, v jakém 

nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. Přihlédne se ke 

zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu.  

Náhrada na ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného a po 

skončení pracovní neschopnosti je blíže vymezena v § 2962 a § 2963 zák. č. 89/2012 Sb. 

Náhrada na ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí 

peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před 

vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či 

úrazu podle jiného právního předpisu. Při stanovení průměrného výdělku poškozeného 

před vznikem újmy se vychází z průměrného výdělku poškozeného, který dosahoval 

kvartál před vznikem nehody. Identická úprava je v současném § 446 zák. č. 40/1964 Sb.  

Náhrada na ztrátu na výdělku žáku nebo studentu náleží ode dne, kdy měla 

skončit jeho povinná školní docházka, studium, nebo příprava na povolání, a to po dobu, 

o kterou se jeho povinná školní docházka prodloužily následkem újmy na zdraví, nebo po 

dobu neschopnosti následkem újmy na zdraví, anebo po dobu trvání zdravotního 

postižení vzniklého následkem újmy na draví, které brání úplnému zapojení do výdělečné 
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činnosti, anebo po dobu trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na draví, 

které částečně brání zapojení do výdělečné činnosti, pokud nezameškává vlastní vinou 

příležitost k výdělku výkonem práce pro něho vhodné. V současné úpravě je blíže 

specifikována doba trvání invalidity prvního až třetího stupně v § 447 odst. 3 zák. č. 

40/1964 Sb.  

Náhrada na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, případně při 

invaliditě je stanovena v § 2963 zák. č. 89/2012 Sb., dle které nahradí škůdce 

poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu mezi 

výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným 

po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu. Dojde-li 

ublížením na draví k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného, stanoví se výše 

peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám. Dosahuje-li poškozený po skončení 

pracovní neschopnosti výdělku jen s vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou 

námahou, které by, nebýt škodné události, jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu 

peněžitým důchodem i zvýšená námaha nebo úsilí. Při stanovení výše peněžitého 

důchodu se přihlédne i ke zvyšování výdělků v daném oboru, jakož i 

k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání. Soud může 

rozhodnout, jakým způsobem a do jaké výše škůdce zajistí pohledávku poškozeného na 

peněžitý důchod. Nová úprava je oproti současné, která je obsažena v § 447 odst. 1 a 2 

zák. č. 40/1964 Sb. blíže vymezena a dává větší prostor ke stanovení výše peněžitého 

důchodu.  

Náhrada na ztrátu na důchodu náleží dle § 2964 zák. č. 89/2012 Sb., 

poškozenému ve výši rozdílu mezi důchodem, na který poškozenému vzniklo právo, a 

důchodem, na který by mu bylo vzniklo právo, jestliže by do základu, z něhož byl 

vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada na ztrátu na výdělku po skočení pracovní 

neschopnosti, kterou poškozený pobíral v době rozhodné pro vyměření důchodu. Konal-

li poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu, nahradí škůdce 

této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla dle § 2965 zák. č. 89/2012 Sb. 

Povinnost hradit náklady na výživu pozůstalým je vymezena v § 2966 zák. č. 

89/2012 Sb., dle kterého při usmrcení hradí škůdce peněžitým důchodem náklady na 

výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat výživu. Náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami 

důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by poškozený podle 

rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho 
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zranění nedošlo. Z důvodu slušnosti lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud 

jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen. Takovou 

možnost současná úprava neobsahuje. Současná úprava stanoví v § 448 odst. 4 zák. č. 

40/1964 Sb. povinnost hradit náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý výživu 

poskytoval nebo byl povinen poskytovat. 

Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalým se vychází z průměrného 

výdělku zemřelého dle § 2967 zák. č. 89/2012 Sb.; náhrada nákladů na výživu 

pozůstalým nebo jiným osobám nesmí úhrnem převýšit to, co by zemřelému náleželo 

jako náhrada za ztrátu na výdělku, případně na důchodu. Při vyměření náhrady 

pozůstalým se přihlédne také k tomu, jak dlouho by usmrcený pravděpodobně žil, nebýt 

zranění. Při vyměření náhrady jiným osobám se přihlédne k tomu, jak dlouho by 

usmrcený plnění pravděpodobně poskytoval. Toto ustanovení považuji za velmi 

diskutabilní a v praxi lze poměrně dle mého názoru obtížně stanovit míru 

pravděpodobnosti dle ustanovení § 2967 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.  

Jednorázové odškodnění budoucích nároků, dle nové úpravy tzv. odbytné přizná 

soud poškozenému namísto peněžitého důchodu, je-li pro to důležitý důvod a žádá-li o to 

poškozený. Odbytné je upraveno v § 2968 zák. č. 89/2012 Sb.  

V současné úpravě budoucí nároky lze odškodnit jednorázově dle § 449 a zák. č. 

40/1964 Sb. na základě písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání mezi 

oprávněným a povinným.  

Povinnost škůdce k náhradě ceny zvláštní obliby při poškození věci je nově 

stanovena v § 2969 odst. 1 a 2 zák. č. 89/2012 Sb., dle kterého při určení výše škody na 

věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí 

k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Poškodil-li škůdce věc ze 

svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby. Svévole směřuje 

k samotnému způsobení škody, škodolibost směřuje k osobě poškozeného. V prvém 

případě má škůdce potěšení z toho, že škodí, aniž mu zpravidla vznikne prospěch; osoba 

poškozeného je přitom škůdci lhostejná. V druhém případě škůdce má potěšení z toho, že 

působí škodu právě určité osobě, protože má zájem pokořit ji nebo jí jinak ublížit. Pro 

oba tyto případy se navrhuje umožnit poškozenému, aby dosáhl náhrady odpovídající 

ceně zvláštní obliby. Cenou zvláštní obliby je mimořádná cena, při které se zohledňují i 

nemajetkové aspekty, zvláště pak osobní vztah poškozeného k věci. Např. zásnubní 

prsten, i když menší hodnoty, než briliantový, má pro poškozeného zvláštní, mimořádnou 

cenu. Škodu v takových případech nelze nahradit peněžitým ekvivalentem odpovídajícím 
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obvyklé ceně, protože náhradou za zničené nelze opatřit novou věc. Náhrada v takovém 

případě plní vedle reparační funkce i funkci satisfakční.  

§ 2971 zák. č. 89/2012 Sb. upravuje náhradu nemajetkové újmy. Škůdce nahradí 

nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní 

neštěstí, které nelze jinak odčinit, jestliže to odůvodňují zvláštní okolnosti, za nichž 

škůdce újmu způsobil protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti 

důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo 

jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné. 

Je nutné se zabývat rovněž otázkou promlčení v nové úpravě občanského 

zákoníku, které je obsažena v díle 3, oddíle 1, a to v § 609 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Dle 

§ 609 zák. č. 89/2012 Sb., nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a 

dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže 

požadovat vrácení toho, co plnil. K promlčení soud přihlédne, jen namítne-li dlužník, že 

právo je promlčeno. Vzdá-li se někdo předem práva uplatnit námitku promlčení, 

nepřihlíží se k tomu (§ 610 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.). Z hlediska soukromého práva je 

podstatné, že dlužník, vznese-li námitku promlčení, není povinen plnit. Promlčí-li se 

právo, dlužníkova povinnost k plnění zaniká, avšak jeho oprávnění plnit zůstává. 

Pravidlo, podle něhož soud přihlédne k promlčení, pokud dlužník vznese námitku 

promlčení, je přejato z platného práva, to z § 100 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. Rovněž 

v nové úpravě se vylučuje možnost dlužníka vzdát se uplatnění námitky promlčení 

předem. Z toho plyne, že dlužník se bude moci vzdát práva vznést námitku promlčení až 

poté, co mohl promlčení namítnout poprvé, až po uplynutí promlčecí lhůty.  

§ 611 zák. č. 89/2012 Sb. upravuje vymezení práv, kterých se promlčení týká. Dle 

předmětného ustanovení se promlčují všechna práva majetková s výjimkou případů 

stanovených zákonem. Jiná práva se promlčují, pokud to zákon stanoví. V současné 

platné právní úpravě je v § 100 odst. 2 a 3 zák. č. 40/1964 Sb. vymezeno, že se promlčují 

všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického. Zástavní práva se nepromlčují 

dříve, než zajištěná pohledávka. Nepromlčují se práva z vkladů na vkladních knížkách 

nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá. § 387 odst. 

2 zák. č. 513/1991 Sb., dále stanoví, že promlčení podléhají všechna práva ze 

závazkových vztahů s výjimkou práva vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.  

V nové úpravě je stanoveno toto vymezení zvlášť v § 612 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., dle 

kterého v případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí 

nebo obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na 
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těchto právech. Právo na výživné dle § 613 zák. č. 89/2012 Sb. se nepromlčuje, práva na 

jednotlivá opětující se plnění však promlčení podléhají. Stejná úprava je obsažena v § 98 

odst. 1 a 2 zák. č. 94/1963 Sb. 

Dle § 614 zák. č. 89/2012 Sb. se nepromlčuje vlastnické právo. Z § 100 odst. 2 

zák. č. 40/1964 Sb. bylo přejato právní pravidlo o nepromlčitelnosti vlastnického práva. 

Podle čl. 11 Listiny základních práva a svobod je vlastnické právo jedním ze základních 

práv a jako takové je nepromlčitelné dle čl. 1 Listiny. 

Je-li splnění dluhu zajištěno zástavním právem, nepromlčí se zástavní právo 

dříve, než pohledávka dle § 615 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. Promlčení pohledávky 

nebrání zástavnímu věřiteli v uspokojení ze zástavy. Zástavní právo se nepromlčí, dokud 

má zástavní věřitel movitou zástavu u sebe, popřípadě dokud ji pro něho opatruje třetí 

osoba. Výslovně je vyjádřeno i to, že promlčení pohledávky nebrání věřiteli v uspokojení 

ze zástavy. Zástavní právo jako právo majetkové promlčení podléhá. Byla-li však zástava 

dána věřiteli, anebo třetí osobě, nepromlčí se zástavní právo, dokud tyto osoby mají 

zástavu u sebe. Totéž platí i u zadržovacího práva, které se nepromlčí, dokud má věřitel 

zadrženou movitou věc u sebe. I když se pohledávka promlčí, nebrání to uspokojení ze 

zadržené věci.  

Dle § 617 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. se strana může dovolat svého práva při 

obraně proti právu uplatněnému druhou stranou, a to i po uplynutí promlčecí lhůty, 

pokud se obě práva vztahují k téže smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným co do 

účelu v závislosti na sobě. I po uplynutí promlčecí lhůty se strana může dovolat svého 

práva při započtení, pokud mohlo být k započtení přistoupeno kdykoli před uplynutím 

promlčecí lhůty. Obdobně je platná úprava obsažena v § 388 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. 

Věřiteli promlčení pohledávky se tímto zachovává možnost obrany nebo započtení vůči 

protipohledávce druhé strany.  

Počátek promlčecí lhůty je upraven v § 619 zák. č. 89/2012 Sb., dle kterého 

jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode 

dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. V případě škody na zdraví  a nároku na 

ztížení společenského uplatnění se vychází od doby, kdy zdravotní stav poškozeného byl 

ustálen. Zpravidla se vychází z jednoho roku po nehodě. Právo dle § 619 odst. 2 zák. č. 

89/2012 Sb. může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o 

okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět 

měla a mohla. V nové úpravě se vychází z dosavadní, a to z § 101 zák. č. 40/1964 Sb. a  

§ 391 odst. 1 a 2 zák. č. 513/1991 Sb. Orgánem veřejné moci je zpravidla soud. Pravidlo 
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se použije i pro případ uplatnění práva v rozhodčím řízení. Právo lze poprvé uplatnit, 

pokud se oprávněná osoba dozví o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí 

lhůty, tedy od té doby, kdy se dozví o vzniku nebo existenci svého práva a i osobě, proti 

které má být právo uplatněno. Bude-li právo uplatněno u soudu a bude-li mezi účastníky 

řízení sporné, kdy promlčecí lhůta počala běžet, posoudí soud tuto otázku zvlášť jako 

předběžnou otázku.  

§ 620 zák. č. 89/2012 Sb. upravuje promlčení práva na náhradu škody, dle 

kterého okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody 

zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k její náhradě. To platí obdobně i pro 

odčinění újmy. Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu 

škody způsobené vadou výrobku zahrnují vědomost o škodě, vady a totožnosti výrobce. 

Současná právní úprava stanoví u promlčení práva na náhradu škody promlčecí lhůty 

v délce dvou let dle § 106 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. Počátek promlčecí lhůty je 

stanoven shodne jako v platné právní úpravě, a to doba, kdy se poškozený dozví o škodě 

a o tom, kdo za ni odpovídá. V § 398 zák. č. 513/1991 Sb. je stanoveno u práva na 

náhradu škody běh promlčecí doby ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl 

dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě.  

Pokud se jedná o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný, je v § 

622 zák. č. 89/2012 Sb. upraven počátek promlčecí lhůty, a to takovým způsobem, že 

počne nejdříve běžet, až se nezletilý stane plně svéprávným. Nenabude-li plné 

svéprávnosti, nepočne promlčecí lhůta běžet, dokud mu po dovršení zletilosti nebude 

jmenován opatrovník. Ustanovení je vztaženo na jakoukoli újmu na zdraví způsobenou 

nezletilým.  

Při dílčích plněních dluhu počne promlčecí lhůta běžet u každého dílčího plnění 

ode dne jeho dospělosti. Dospěje-li pro nesplnění některého dílčího plnění celý dluh, 

počne pro celý dluh běžet promlčecí lhůta ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění. 

Právní pravidlo o promlčení dluhu rozloženého na dílčí plnění se vychází platného práva, 

a to § 103 zák. č. 40/1964 Sb., dle kterého bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná 

běžet promlčecí doba jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti. Stane-li se pro 

nesplnění některé ze splátek splatným celý dluh, počne běžet promlčecí doba ode dne 

splatnosti nesplněné splátky. Obdobně je úprava obsažena v § 392 odst. 2 zák. č. 

513/1991 Sb.  

Nově je upraveno v § 626 zák. č. 89/2012 Sb. počátek běhu promlčecí lhůty u 

práva na pojistné plnění, kde promlčecí lhůta počne běžet za jeden rok po pojistné 



 77 

události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění 

vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co 

poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu. Předmětné 

ustanovení znamená značnou výhodu pro poškozené, pokud je o jeden rok prodloužena 

možnost k eventuální mimosoudní likvidaci. V současné úpravě je toto pravidlo 

obsaženo v § 8 zák. č. 37/2004 Sb. V zákoně o pojistné smlouvě je obsaženo shodné 

pravidlo o počátku promlčecí lhůty u práva na pojistné plnění.  

Určitá práva nemohou být uplatněna soudní cestou bez dalšího. Obligační práva 

musí být nejprve uplatněna u protistrany. Týká se to hlavně práv vzniklých z vadného 

plnění a některých práva na náhradu škody. Dle § 628 zák. č. 89/2012 Sb. u práva, které 

musí být uplatněno nejprve u příslušné osoby, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy 

u ní bylo právo takto uplatněno. V nové úpravě je přejata platná právní úprava v § 102 

zák. č. 40/1964 Sb.  

Obecná délka subjektivní promlčecí lhůty je stanovena a vymezena třemi roky dle 

§ 629 zák. č. 89/2012 Sb., kde je stanoveno, že promlčecí lhůta trvá tři roky. Majetkové 

právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon 

zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. Takto je vymezena v nové úpravě objektivní 

promlčecí lhůta, která počne běžet dospělostí práva, které podléhá promlčení.  

V nové úpravě je stanovena možnost stran ujednat si jinou než zákonnou délku 

promlčecí lhůty. Připouští se však ujednat si jinou délku promlčecí lhůty jen v případech 

lhůt subjektivních. Časové omezení je takové, že ujednaná promlčecí lhůta nesmí být 

kratší než jeden rok a delší než patnáct let. Osobní omezení je stanoveno tak, že nelze 

ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu v neprospěch slabší strany. Strany si dle § 630 

zák. č. 89/2012 Sb. mohou tedy ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode 

dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však 

v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána 

v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší 

promlčecí lhůty, jde-li o práva na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo 

zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti.  

V § 635 zák. č. 89/2012 Sb. je přejata délka promlčecí lhůty z ustanovení § 8 

zákona o pojistné smlouvě. Jedná-li se o životní pojištění, promlčí se právo na pojistné 

plnění za deset let. Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí 

nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění 

vztahuje.  
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Délka promlčecí lhůty u práva na náhradu škody je stanovena v § 636 zák. č. 

89/2012 Sb., dle kterého právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za 

deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. Byla-li škoda nebo újma způsobena 

úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda 

nebo újma vznikla. Pro právo vzniklé z újmy na svobodě, životě nebo na zdraví se 

předchozí ustanovení nepoužijí. U náhrady škody a u nemajetkové újmy je stanovena 

objektivní promlčecí lhůta, která počíná běžet vznikem škody. Objektivní promlčecí 

lhůta je vyloučena pro případ újmy na svobodě, životě a zdraví.  

V případě uznání dluhu je přejato právní pravidlo ze současné právní úpravy, a to 

z § 110 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. V nové úpravě je v § 639 zák. č. 89/2012 Sb. 

stanoveno pravidlo, dle kterého uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let 

ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li dlužník v uznání i dobu, do které splní, 

promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.  

V případě přiznání práva rozhodnutím orgánu veřejné moci je rovněž převzato 

právní pravidlo obsažené v § 110 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. V § 640 zák. č. 89/2012 Sb. 

je uvedena formulace, dle které právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se 

promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Totéž platí i pro 

případ přiznání práva v rozhodčím řízení.  

Bylo-li v uznání dluhu nebo v rozhodnutí orgánu veřejné moci plnění rozloženo 

na jednotlivá dílčí plnění, platí desetiletá promlčecí lhůta i pro tato dílčí plnění a počíná 

běžet ode dne dospělosti každého dílčího plnění. Dospěje-li nesplněním některého 

dílčího plnění celý dluh, počne promlčecí lhůta běžet ode dne dospělosti nesplněného 

dílčího plnění (§ 641 zák. č. 89/2012 Sb.). Desetiletá promlčecí lhůta však neplatí dle 

§ 642 zák. č. 89/2012 Sb. pro úroky a pro ta opětující se plnění, které dospěly po uznání 

dluhu nebo po přiznání práva, byl-li dluh uznán nebo bylo-li právo přiznáno rozhodnutím 

orgánu veřejné moci.  

Nová úprava řeší rovněž případ, kdy zemře dlužník. V takovém případě je 

stanoveno, že promlčecí lhůta neskončí dříve, než uplyne alespoň šest měsíců ode dne, 

kdy bylo dědici potvrzeno nabytí dědictví. Dle § 643 zák. č. 89/2012 Sb. přešla-li 

povinnost na dědice, skončí promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, 

kdy bylo dědici nabytí dědictví potvrzeno. V případě obnovení právnické osoby, skončí 

jejím věřitelům promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy byl zápis 

právnické osoby ve veřejném rejstříku obnoven.  
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V následujících ustanoveních zák. č. 89/2012 Sb. je upraven běh promlčecí lhůty, 

obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty a prekluze. Dle § 654 zák. č. 89/2012 Sb. 

nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených 

zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne. Úprava 

prekluze je zařazena přímo za ustanovení týkající se promlčení. V nové úpravě je tedy 

přejato obecné ustanovení § 578 zák. č. 40/1964 Sb.  

Přijetí nového občanského zákoníku je zcela převratnou záležitostí, jejíž rozsah a 

dopad nemá v našem právu obdoby. S ohledem na zaměření mé disertační práce jsem se 

věnovala nové úpravě pouze okrajově, a to zejména na ustanovení týkající se 

odpovědnosti za škodu a rozsahu náhrady škody. Dále bylo nutné zahrnout do disertační 

práce i otázku promlčení, která je samozřejmě velmi významná pro praxi z hlediska 

prostoru k uplatnění práv na náhradu škody poškozených v soudním řízení.  

Nový občanský zákoník je rozsáhlým dílem, které je velkou výzvou pro všechny 

právníky a bude otázkou času, jakým způsobem se nová úprava prosadí v právní praxi. 

Všichni jsou konfrontováni se zcela novou právní úpravou, a to téměř po padesáti letech. 

Nový zákoník je rozsáhlý zejména s ohledem i na tu skutečnost, že nenahrazuje pouze 

dosavadní občanský zákoník, ale jak již bylo zmíněno, i řadu dalších soukromoprávních 

norem. Do ustanovení nového občanského zákoníku je integrována i úprava závazkového 

práva v obchodním zákoníku, která byla doposud upravena samostatně.  

Výklad ustanovení nového občanského zákoníku bude záviset zejména na 

odborné právní veřejnosti, která bude interpretovat a aplikovat nový předpis. Na odborné 

veřejnosti bude rovněž záležet, jakým způsobem bude nový občanský zákoník uveden do 

běžného života. Dle mého názoru v případě náhrady škody bude velmi obtížné odchýlit 

se od stálých a již dobře zavedených pravidel bodového ohodnocení v případě 

odškodňování újmy na zdraví. Upřímně řečeno nedokáži si přesně představit výši 

náhrady, která se stanoví dle zásad slušnosti. V praxi bude určitě jiné měřítko převládat u 

soudů mimopražských a pražských. Až soudní praxe ukáže, zda toto řešení bude 

spravedlivé a výše náhrady škody bude přiměřeně odpovídat vzniklé újmě. V opačném 

případě si poškození budou muset „vybrat“ místo vzniku škodní události.  
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4. Náhrada škody v soukromoprávních vztazích 

s mezinárodním prvkem 

 

Soukromoprávní vztahy (vztahy upravované normami práva občanského, 

obchodního, rodinného a pracovního) se uskutečňují zpravidla uvnitř hranic určitého 

státu. Některé vztahy soukromého práva však mají v některém svém prvku vztah 

k zahraničí a tím se dostávají do vztahu k jinému státu. Mají-li tyto vztahy v některém 

svém prvku vztah k zahraničí, označujeme je jako soukromoprávní vztahy 

s mezinárodním prvkem. 

Mezinárodní prvek v soukromoprávním vztahu je dán tehdy, jestliže je vztah 

k zahraničí buď u subjektu právního vztahu; u skutečnosti právně významné pro vznik a 

existenci právního vztahu; u předmětu právního vztahu; anebo u právního vztahu, který 

právně souvisí nebo je právně závislý na jiném právním vztahu, jestliže se tento hlavní 

právní vztah řídí cizím právem.
1
 

Mezinárodní právo soukromé a procesní je tedy právní odvětví obsahující právní 

normy, které upravují právní poměry s mezinárodním prvkem v oblasti práva 

občanského, rodinného, pracovního i obchodního. Tyto právní poměry jsou upraveny 

zejména mnohostrannými nebo dvoustrannými smlouvami. Tyto smlouvy obsahují 

mnohdy přímou úpravu hmotněprávních nebo procesně právních otázek bez použití 

kolizních norem. V budoucnosti zaujímá i v této oblasti stále větší vliv Evropská unie. V 

oblasti, kterou se zabývám – náhrada škody – se jedná o Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady o právu použitelném pro mimosmluvní závazky (nařízení Řím II.), 

které upravuje náhradu škody z deliktů. Rozlišuje vedle obecné kolizní úpravy i zvláštní 

normy, určující rozhodné právo pro odpovědnost za výrobek, nekalou soutěž, porušení 

osobnostních práv, narušení životního prostředí, bezdůvodné obohacení aj. 

Právní poměry s mezinárodním prvkem jsou však upraveny i vnitrostátními 

normami. Každý stát tedy může mít své normy tohoto práva. U nás upravuje otázky 

mezinárodního práva soukromého a procesního zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém a procesním. V současné době je přijat nový zákon o mezinárodním 

právu soukromém zák. č. 91/2012 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

V těchto vnitrostátních předpisech jsou převážně kolizní normy, dále jsou zde obsaženy 

normy upravující právní postavení cizinců v oblasti osobních a majetkových práv.  

                                                 
1
  Kučera Z., Mezinárodní právo soukromé; Doplněk; Brno 2004, str. 18. 
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Dosavadní právní úprava mezinárodního práva soukromého nečiní v praxi potíže 

a není mi známo, že by byl výrazný požadavek změny této úpravy. Potřeba nového 

právního předpisu je však vyvolána změnou právního řádu rekodifikací soukromého 

práva. Úplným nahrazením dosavadní úpravy hmotného práva novou úpravou se stává 

dosavadní úprava mezinárodního práva soukromého zastaralou. Nová úprava je 

zmodernizována a je přihlédnuto k vývoji a vývojovým tendencím v oblasti 

mezinárodního práva soukromého. 

Mezinárodním právem soukromým se rozumí odvětví právního řádu, které 

zahrnuje právní normy, které jsou výlučně určeny pro úpravu soukromoprávních poměrů, 

které obsahují mezinárodní prvek. Vedle norem zahrnutých do mezinárodního práva 

soukromého sem patří i mezinárodní právo procesní, které upravuje postup soudů a 

jiných orgánů a účastníků a poměry mezi nimi vznikající v řízení o občanskoprávních 

věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek. Mezinárodní právo soukromé je součástí 

právního řádu toho kterého státu, neboť normy mezinárodního práva soukromého jsou 

zásadně vydávány jednotlivými státy.  

Nová koncepce vychází z pojetí, které zahrnuje za součást mezinárodního práva 

soukromého i mezinárodní právo procesní. Jak již bylo řečeno, k nové úpravě 

mezinárodního práva soukromého dochází v rámci celkové rekodifikace soukromého 

práva současně s vydáním nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích.  

Na úpravu obsaženou v novém zákonu se vztahuje řada mezinárodních smluv, 

závazných pro Českou republiku. Nový zákon, stejně jako dosavadní platný zákon, se 

s nimi nemůže dostat do rozporu. Ustanovení zákona se použije jen potud, pokud 

nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je pro Českou republiku závazná a 

vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv. Na tom se v novém 

zákoně nic nemění a vyplývá to současně i z čl. 10 Ústavy. V novém zákoně je v § 2 zák. 

č. 91/2012 Sb., uvedeno, že zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a přímo použitelných 

ustanovení práva Evropské unie. V tomto případě se jedná například o nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II), nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 
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věcech, nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti, nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, 

rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích 

povinností, rozhodnutí Rady 2009/941/ES ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření 

Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 

povinnosti Evropským společenstvím nebo nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. 

května 2000 o úpadkovém řízení. 

Účelem zákona č. 97/1963 Sb., je stanovit, kterým právním řádem se řídí 

občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním prvkem, 

upravit právní postavení cizinců, jakož i stanovit postup českých justičních orgánů při 

úpravě těchto vztahů a rozhodování o nich a tím napomáhat mezinárodní spolupráci (§ 1 

ZMPS). § 1 nového zákona č. 91/2012 Sb. vymezuje předmět své úpravy tak, že zákon 

upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem právním řádem, kterého státu se řídí 

soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného 

práva; právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních 

poměrech; pravomoc a postup soudů a jiných orgánů a rozhodování o nich včetně 

postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném; uznávání a výkon 

cizích rozhodnutí; právní pomoc ve styku s cizinou; některé záležitosti týkající se úpadku 

a některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů. Meze úpravy jsou vymezeny tak, že při použití tohoto zákona musí jít 

o poměry s mezinárodním prvkem. Náplní zákona jsou tedy kolizní normy a normy 

upravující právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích, normy mezinárodního 

práva procesního včetně úpravy právní pomoci ve styku s cizinou a uznávání a výkonu 

cizích rozhodnutí. 

Soubor zvláštních právních norem, které jsou určeny výlučně pro úpravu 

soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, je zvláštním odvětvím právního řádu. 

Každý stát má své vlastní mezinárodní právo soukromé. Tato právní úprava je tedy 

záležitostí každého státu. 
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4.1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007  

o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) 

 

Vedle právních předpisů českého práva jsou na území České republiky obecně 

závazná a přímo použitelná ustanovení evropského unijního práva. Jde zejména o 

nařízení. Tato situace platí i pro oblast mezinárodního práva soukromého. Nařízení 

nevyžadují k uvedeným účinkům žádného dalšího úkonu a lze soudit, že žádný takový 

další úkon není ani přípustný, neboť jejich transformace či uvedení do právního řádu 

členského státu by znamenalo, že se stávají součástí českého právního řádu a tím ztrácejí 

povahu právního předpisu Evropských společenství. Je však přípustné vydat právní 

předpis, jehož účelem je pouze přijetí opatření nutných k zapojení nařízení do kontextu 

právního řádu členského státu, nebo také jeho doplnění, pokud nařízení přenechává 

úpravu určité otázky právu členského státu.
1
 

Mezinárodní právo soukromé určuje u právních vztahů, které jsou propojeny 

s více právními řády různých států, kterého právního řádu se má v konkrétním případě 

užít. Mobilita naší společnosti způsobuje, že vzniká stále více vztahů, které překračují 

státní hranice. Trávíme dovolenou v zahraničí, objednáváme doma zahraniční výrobky a 

převádíme platby do zahraničí atd. Pokud se při těchto činnostech něco pokazí, dochází 

často k velmi těžkému řešení těchto případů, protože právní řády zemí, kterých se řešení 

těchto situací týká, mají jinou právní úpravu, než úprava tuzemská. Proto je důležité 

vědět, které právo je např. použitelné při dopravní nehodě, která se stane v zahraničí, zda 

a v jaké výši můžeme požadovat náhradu za vzniklou škodu. 

Nařízení Řím II. sjednocuje pro takovéto případy kolizní normy členských států 

Evropské unie. Podle jednotného práva bude určeno, které normy jsou použitelné pro 

mimosmluvní závazkové vztahy.
2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) bylo 

uzavřeno ve Štrasburku dne 11. července 2007. Nařízení se použije ode dne 11. ledna 

2009, s výjimkou článku 29, který se použije ode dne 11. července 2008. Konečné fázi 

však předcházel rozsáhlý proces projednávání navrhovaného textu nařízení v Evropském 

parlamentu a Radě (ES). 

Návrh „Římského nařízení II“ o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové 

vztahy předložila Evropská komise dne 22. července 2003. Akt druhotného práva 

                                                 
1
  Štenglová I., Pocta Miloši Tomsovi, Plzeň 2006, str. 221. 

2
  SVR, Strassenverkehrsrecht, 12/2005, str. 441. 
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směřuje k harmonizaci mezinárodního práva soukromého. Usiluje se o zvýšenou míru 

právní jistoty jak pro mezinárodní hospodářský styk, tak především mezi občany EU. 

Návrh Komise však narazil na masivní kritiku Evropského parlamentu.  

V průběhu rakouského předsednictví v první polovině roku 2006 byla návrhu 

nařízení Řím II. přiřazena priorita. Nařízení bylo projednáváno v COREPERu (Výbor 

stálých zástupců členských států při EU) a následně v únoru 2006 i v Radě ministrů EU 

pro spravedlnost a vnitřní věci, kde bylo dosaženo politického konsensu. Dne 22. 

prosince 2006 bylo zpravodajkou Evropského parlamentu k návrhu nařízení Řím II. 

Dianou Wallis vypracováno doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady 

(A6-0481/2007). Celkově se jednalo o 26 pozměňovacích návrhů. Na zasedání 

Evropského parlamentu ve Štrasburku bylo dne 18. ledna 2007 přijato stanovisko v rámci 

druhého čtení, které obsahovalo 16 změn navržených zpravodajkyní Dianou Wallis a 3 

změny navržené skupinou ALDE. 

Cílem návrhu nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazky bylo 

zajistit, aby soudy ve všech členských státech EU aplikovaly stejná pravidla na 

mimosmluvní závazky v případě pozitivního konfliktu dvou právních řádů různých 

členských států (tedy situace, kdy jsou dle pravidel mezinárodního práva soukromého 

určeny právem rozhodným pro závazkový vztah dva národní právní řády současně). 

Hlavním účelem je tedy unifikovat kolizní normy národního práva členských států EU 

týkající se nesmluvních závazků a tak rozšířit harmonizaci práva soukromého ve vztahu 

k občanským a obchodním závazkům.
3
 

Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit, aby právní stav byl vyhodnocen 

stejným způsobem, ať už rozhoduje soud v kterémkoli členském státě EU, a tím zajistit 

přínos výstavbě fungujícího prostředí pro vymahatelnost práva v celé Evropě. 

Nařízení Řím II. si klade za cíl obsáhnout širší rozsah právní úpravy, a to i 

závazky mimosmluvní, resp. tzv. deliktní. Předmětem jeho úpravy je určení práva 

rozhodného pro závazky vzniklé tím, že je někomu způsobena škoda nebo je jiným 

způsobem zasáhnuto do jeho práv či je jednáno na základě jiné právní skutečnosti, než je 

smlouva jako dvoustranný právní úkon. Základním pravidlem pro určení rozhodného 

práva je zde přitom místo, kde škoda vznikla. 

Nařízení Řím II. navázalo na Římskou úmluvu z roku 1980 upravující kolizní 

normy pro závazkové vztahy ze smluv. Nové nařízení má zajistit aplikaci stejných 

                                                 
3
  IPRax, März/April 2005, str. 74. 
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kolizních norem příslušnými soudy jednotlivých členských států EU na stejné nesmluvní 

závazkové vztahy s mezinárodním prvkem. Nařízení zahrnuje oblast mimosmluvních 

závazkových vztahů v civilních a obchodních věcech. Výslovně vyloučeny jsou ovšem 

vztahy práva daňového, celního či správního a odpovědnost státu za jednání a opomenutí 

při výkonu státní moci (čl. 1 odst. 1). 

Obecným a základním pravidlem pro určení rozhodného práva pro mimosmluvní 

závazkové vztahy, které vznikají z civilních deliktů, je právo země, kde škoda vznikla lex 

loci damni, bez ohledu na to, ve které zemi došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku 

škody, a bez ohledu na to, ve které zemi nebo kterých zemích se projevily nepřímé 

následky této skutečnosti (čl. 4). V případě, že se nejedná o závazek související se 

vznikem škody, je základním pravidlem pro určení rozhodného práva místo, kde 

k jednostrannému právnímu úkonu zakládajícímu závazek došlo. 

Nařízení obsahuje pravidla volby práva v čl. 14, podle kterého si strany mohou 

zvolit právo, kterým se bude řídit jejich mimosmluvní závazkový vztah dohodou, která 

byla uzavřena poté, co došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody nebo dohodou, 

která byla svobodně sjednána před tím, než došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku 

škody, v případě, že všichni účastníci jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Snahou 

Evropské komise bylo zajistit rovnovážné postavení slabších subjektů konkrétního 

mimosmluvního závazkového vztahu (tj. spotřebitelů a jiných poškozených osob). 

Jednotná pravidla by tedy měla posílit předvídatelnost soudních rozhodnutí a zajistit 

přiměřenou rovnováhu mezi zájmy osoby, vůči které je vznášen nárok na náhradu škody, 

a zájmy poškozeného. Evropský parlament dále rozšířil původní oprávnění stran 

dohodnout se po vzniku sporu na právním řádu, kterým se bude řídit jejich mimosmluvní 

závazkový vztah, o možnost dohodnout se na rozhodném právním řádu již před vznikem 

sporu. Toto opatření by mělo relevantním subjektům umožnit již od počátku jasně 

definovat své právní vztahy. 

Jako samostatný právní pojem je třeba vykládat pojem mimosmluvního 

závazkového vztahu, který se v jednotlivých členských státech liší. Pro účely nařízení je 

pojem mimosmluvní závazkový vztah třeba vykládat jako samostatný právní pojem. 

Nařízení rozlišuje kolizní normy tykající se deliktních závazkových vztahů a ty, 

které se týkají tzv. kvazideliktních závazkových vztahů (bezdůvodné obohacení a 

jednatelství bez příkazu). 

Nařízení se člení do 7 kapitol. 1. kapitola upravuje oblast působnosti nařízení; 2. 

kapitola pojednává o civilních deliktech; kapitola 3 upravuje v dalších ustanoveních 
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bezdůvodné obohacení, jednatelství bez příkazu a předsmluvní odpovědnost.; kapitola 4 

upravuje volbu práva; kapitola 5 obsahuje společná pravidla; kapitola 6 ostatní 

ustanovení a kapitola 7 závěrečná ustanovení. 

Podle čl. 1 odst. 1 věty první se vztahuje Řím II. na mimosmluvní závazkové 

vztahy občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů. Pojem 

občanských a obchodních věcí znamená rozšíření věcného rozsahu působnosti nařízení 

na všechny závazkové vztahy soukromoprávní povahy. Vyňaty z věcné působnosti jsou 

závazkové vztahy veřejnoprávní. Nařízení však neobsahuje žádná kritéria k ohraničení 

smluvních a mimosmluvních závazků. 

Smlouva je nejčastějším důvodem vzniku občanskoprávních vztahů. Při uzavírání 

smluv se projevuje jeden ze základních občanskoprávních principů, a to zásada smluvní 

volnosti. Smlouva vzniká souhlasným projevem vůle smluvních stran (konsensem). Tím 

se liší od jiných forem právního jednání, tj. jednostranných právních úkonů a 

konstitutivních aktů aplikace práva. 

Deliktní závazek je závazek vzniklý na základě civilního deliktu, tj. ze 

zaviněného protiprávního úkonu. Článek 2 odst. 1 upravuje mimosmluvní závazkové 

vztahy. Podle tohoto článku zahrnuje pro účely tohoto nařízení škoda jakékoli následky 

civilního deliktu, bezdůvodného obohacení, jednatelství bez příkazu nebo předsmluvního 

jednání. Podle článku 2 odst. 2 se toto nařízení vztahuje i na mimosmluvní závazkové 

vztahy, které pravděpodobně vzniknou. 

Podle čl. 1 odst. 2 se nařízení nevztahuje na mimosmluvní závazky vyplývající 

z rodinných vztahů; mimosmluvní závazky vyplývající ze směnek, šeků; mimosmluvní 

závazky vyplývající z vlastnických vztahů v manželství a z dědictví; mimosmluvní 

závazky, zejména odpovědnost společníků, orgánů a osob pověřených prováděním 

povinného auditu účetních dokumentů společnosti atd. 

Čl. 3 upravuje univerzální použitelnost, podle které se právo určené na základě 

tohoto nařízení použije bez ohledu na to, zda je právem některého z členských států. 

Čl. 4 odst. 1 upravuje obecné pravidlo aplikace práva v případě civilních deliktů, 

podle kterého nestanoví-li nařízení jinak, je rozhodným právem pro mimosmluvní 

závazkové vztahy, které vznikají z civilních deliktů, právo země, kde škoda vznikla, bez 

ohledu na to, ve které zemi došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, a bez ohledu 

na to, ve které zemi nebo kterých zemích se projevily nepřímé následky této skutečnosti. 

Čl. 4 odst. 2 upravuje ten případ, pokud mají oba účastníci, a to osoba, vůči které je 

vznášen nárok na náhradu škody, a poškozený, v okamžiku vzniku škody obvyklé 
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bydliště ve stejné zemi, poté se použije právo této země. Podle čl. 4 odst. 3 se použije 

právo jiné země, vyplývá-li ze všech okolností případu, že je civilní delikt zjevně úžeji 

spojen s jinou zemí, než je země uvedená v odstavci 1 nebo 2. Zjevně užší vztah k jiné 

zemi by mohl být založen zejména na již existujícím vztahu mezi stranami, jakým může 

být například smlouva, který úzce souvisí s daným civilním deliktem. Nařízení vede ve 

výsledku k tomu, že poškození přenášejí při cestách ochranný standard své země, ve 

které mají místo svého obvyklého pobytu. Toto vyvolává otázku, zda taková kolizní 

norma vyrovnává zájmy uplatnění práva zúčastněných osob. Škůdce nemůže rozpoznat, 

zda jím sražený chodec bydlí v tuzemsku nebo v zahraničí. Tím zůstává právo místa 

pobytu pro škůdce nepředvídatelné a závisí na náhodě. 

Článek 5 upravuje odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku; článek 6 

nekalou soutěž a jednání omezující volnou hospodářskou soutěž; článek 7 škodu na 

životním prostředí; článek 8 porušení práv duševního vlastnictví a článek 9 protestní akce 

v kolektivním vyjednávání. Velmi důležité je ustanovení kapitoly 4, která upravuje volbu 

práva. Podle článku 14 odst. 1 si strany mohou zvolit právo, kterým se bude řídit jejich 

mimosmluvní závazkový vztah, a to dohodou, která byla uzavřena poté, co došlo ke 

skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, nebo dohodou, která byla svobodně sjednána 

před tím, než došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, v případě, že všichni 

účastníci jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Tento výběr práva musí být 

vyjádřen nebo projeven s dostatečnou určitostí okolnostmi případu. 

Podle čl. 15 se rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy podle 

tohoto nařízení řídí zejména základ a rozsah odpovědnosti; výjimky vylučující 

odpovědnost; určení vzniku škody, její povahy a posouzení nebo nárokovaného 

odškodnění; opatření, která může soud přijmout v rámci svých pravomocí podle 

procesních norem k předcházení vzniku škody; převoditelnost práva na náhradu; osoby, 

které mají právo na náhradu škody; odpovědnost za jednání jiných osob; různé způsoby 

zániku závazků, prekluze a promlčení. 

Čl. 16 upravuje imperativní ustanovení, podle kterého tímto nařízením není 

v žádném případě dotčeno použití imperativních ustanovení práva země, v níž má soud 

sídlo, bez ohledu na právo, které by se na mimosmluvní závazkový vztah jinak použilo. 

Bez ohledu na právní řád upravující mimosmluvní závazek, v případě použití právního 

řádu daného státu podle tohoto nařízení, je možno zohlednit imperativní normy právního 

řádu jiného státu, s nímž má daná situace úzkou vazbu. Při rozhodování, zda zohlednit 
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tato imperativní ustanovení, se přihlédne k jejich povaze a účelu a k důsledkům jejich 

uplatnění nebo neuplatnění. 

Čl. 18 umožňuje uplatnění přímé žaloby proti pojistiteli odpovědné osoby, podle 

kterého osoba, které byla způsobena škoda, může přímo žalovat pojistitele osoby, která je 

považována za odpovědnou, pokud existuje možnost takovéto žaloby, buď podle práva 

použitého pro mimosmluvní závazek, nebo podle právního řádu použitého pro smlouvu o 

pojištění. 

Nařízení Řím II. výslovně vylučuje použití zpětného a dalšího odkazu. Čl. 24 

uvádí, že použití právního řádu státu určeného podle tohoto nařízení znamená použití 

platných právních norem tohoto státu s výjimkou jeho norem mezinárodního práva 

soukromého. V čl. 26 je upravena výhrada veřejného pořádku. Uplatnění některého 

ustanovení právního řádu určeného podle tohoto nařízení je možno odmítnout pouze 

v případě, že je ve zjevném rozporu s veřejným pořádkem státu, jehož soud ve věci 

jedná. Podle tohoto nařízení je možné za neslučitelné s veřejným pořádkem považovat 

zejména takový právní řád, který by vedl k přiznání nároku na nekompenzační náhradu 

škody, jejíž částka by byla příliš vysoká.
4
 

Nařízení se použije pro skutečnosti, jež vedou ke vzniku škody, ke kterým dojde 

po vstupu tohoto nařízení v platnost. Nařízení se použije ode dne 11. ledna 2009, 

s výjimkou článku 29, který se použije ode dne 11. července 2008. Článek 29 upravuje 

seznam úmluv, které členské státy oznámí Komisi do 11. července 2008. Po tomto dni 

oznámí členské státy Komisi veškerá vypovězení zmíněných úmluv uvedených v článku 

28 odst. 1. Nařízení bylo uzavřeno ve Štrasburku dne 11. července 2007 a je závazné 

v celém svém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o 

založení Evropského společenství. 

Jak již bylo uvedeno je hlavním cílem návrhu stanovit jednotný soubor pravidel 

upravujících právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy nezávisle na zemi 

soudu, u kterého je žaloba podána. Řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje v zájmu 

zlepšení předvídatelnosti výsledku sporů, jistoty co do rozhodného práva a volného 

pohybu soudních rozhodnutí, aby kolizní normy platné v členských státech určovaly 

stejný právní řád bez ohledu na zemi soudu, který se sporem zabývá. Tím by se měla 

zvýšit jistota co do rozhodného práva a zlepšit předvídatelnost výsledku právních sporů i 

volný pohyb soudních rozhodnutí. 

                                                 
4
 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném 

pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), Úř. Věst. L 199, 31.7.2007; http://europa.eu.int/eur-lex. 
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Požadavek právní jistoty a potřeba spravedlivého posouzení jednotlivých případů 

jsou základními prvky v oblasti spravedlnosti. Toto nařízení stanoví hraniční určovatele 

nejvhodnější pro dosažení těchto cílů. Stanoví tedy obecné pravidlo, ale rovněž zvláštní 

pravidla a u některých ustanovení „únikovou doložku“, která umožňuje odchýlit se od 

těchto pravidel, je-li ze všech okolností případu zřejmé, že je civilní delikt zjevně úžeji 

spojen s jinou zemí. Tento soubor pravidel tak vytváří pružný rámec kolizních norem. 

Rovněž umožňuje danému soudu přistupovat k jednotlivým případům odpovídajícím 

způsobem. 

V tomto směru lze považovat za přínosný názor, vyslovený v souvislosti 

s aplikací Římské úmluvy a nařízení Řím II.
5
 Z názoru citovaného autora lze dovodit, že 

rozhodné právo pro vztahy vyplývající z „nesmluvních“ závazků se řídí kolizními 

normami vyplývajícími z nařízení Řím II, zatímco závazky smluvního charakteru se řídí 

kolizní normou obsaženou v Římské úmluvě. Platí ovšem ve smyslu rozhodnutí ve věci 

Hedley Byrne v. Heller and Partners
6
, že skutkový, faktický základ nároků (data), které 

jsou uplatňovány z nesmluvní odpovědnosti, musí vyplývat z hmotně právního nároku 

založeného rozhodným právem, kterého se poškozený dovolává. Pokud by poškozený 

v daném případě založil svoji žalobu na objektivní odpovědnosti (liability) podle 

anglického práva, pak by musel vycházet z teorie smluvního základu takové 

odpovědnosti a z toho, že kolizní normou je Římská úmluva, která odkazuje na toto 

právo, zatímco pokud by žaloba z odpovědnosti za to, že škoda byla uplatňována 

v souvislosti s námořním nákladním listem, který měl sloužit jako jistota požadovaného 

úvěru, byla uplatňována podle práva Jižní Koreje, pak by platilo toto právo třetí země, 

z pohledu EU, jako právo, která tutéž odpovědnost dovozuje z deliktu. Právem kolizním 

pro náhradu škody by pak byl Řím II, z titulu skutkového základu mimosmluvního.  

V uvedeném případu se žalobce dovolal britského práva jako základu svého 

nároku. Dále platí, že ESD (nyní SDEU) dosud nevyložil pojem `smluvní závazky` 

(contractual obligations) podle Římské úmluvy, nicméně lze předpokládat, že pokud by 

tak učinil, zohlednil by svoji judikaturu vztahující se zejména k čl. 5 odst. 1 a čl. 5 odst. 3 

nařízení Brusel I, které vzájemně definují výlučné sféry speciální jurisdikce co do 

smluvních a nesmluvních závazků. Sféru vymezení smluvních závazků nelze považovat 

                                                 
5
 The Scope of `Non-Contractual Obligations`, Andrew Scott, in The Rome IIRegulation on the Law 

Applicable to Non-Contractual Obligations, str. 57 a násl., Martinus, Nijhoff Publishers, 2009, viz také 

http://books.google.cz/books?id=iOsH1q_ShGAC&lpg=PA57&hl=cs&pg=PA57#v=onepage&q&f=true.  
6
 Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners, (1964), AC 465, HL. 
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za velmi úzkou, např. rozhodnutí Martin Peters v. ZNAV
7
 dospělo k závěru, že 

vztah odborové organizace k jejím členům má povahu zakládá vztah stejné povahy jako 

existuje mezi stranami jedné smlouvy. Lze tak s autorem vyslovit závěr, že je rozdíl mezi 

smlouvou (contract) jako takovou a volním jednáním (voluntary undertakings), nicméně 

že toto rozlišení nehraje roli z hlediska komunitárního mezinárodního práva soukromého. 

Rozhodným je tak to, zda závazek vyplývá ze souhlasného jednání (consent), když 

smlouva (agreemnet) a právní jednání (unertaking) lze podřadit pod souhlasné jednání 

(consent), když takové jednání vede k použití Římské úmluvy jako kolizní normy. 

Závazky vyplývající z ostatních vztahů pak vedou k použití kolizní normy založené 

nařízením Řím II. Rozlišení, která kolizní norma se použije, pak vyplývá ze skutkových 

okolností, určených národním právem. Zatímco tedy právní kvalifikaci skutkového stavu, 

o který poškozený opírá své nároky, určuje tvrzené národní právo, smluvní anebo 

mimosmluvní povahu daného skutkového stavu určuje výlučně komunitární právo. 

 

 

4.2. Pravomoc tuzemských soudů a kolizní úprava náhrady škody 

v nové úpravě 

 

K nové úpravě mezinárodního práva soukromého dochází v rámci celkové 

rekodifikace soukromého práva současné s vydáním nového občanského zákoníku a 

obchodního zákona. Rozhodnutí o úpravě mezinárodního práva soukromého ve 

zvláštním zákonu usnesením vlády ze dne 18. dubna 2001 č. 345 předcházely úvahy a 

diskuse o nejvhodnější formě legislativní úpravy. Nový zákon nahradí dosavadní zákon 

č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Potřeba nového právního předpisu je vyvolána celkovou změnou právního řádu 

rekodifikací soukromého práva. Nový zákon je v souladu s právními předpisy 

Evropských společenství.  

Současnou úpravu mezinárodního práva soukromého najdeme v zákoně č. 

97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen „ZMPS“). Tento 

zákon obsahuje kolizní normy pro vztahy s mezinárodním prvkem. Kolizní norma je 

zvláštním případem právní normy, která řeší kolize právních řádů dotčených států tím, že 

                                                 
7
 Martin Peters Bauunternehmen GmbH v. Zuid Nederlandse Annemers Vereinigung (Case C–34/82) 

[1983]  ECR 987, [13]. 
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umožňuje určit, kterým právním řádem se konkrétní právní vztah s mezinárodním 

prvkem bude řídit. V zákoně najdeme také úpravu mezinárodního práva procesního a 

úpravu právního postavení cizinců. 

K úpravě uvedené v zákoně se vztahuje i celá řada mezinárodních smluv. Zákon 

se však s nimi nemůže dostat do rozporu. Platí tedy pravidlo, že ustanovení zákona se 

použije jen tehdy, jestliže smlouva závazná pro Českou republiku a vyhlášená ve Sbírce 

zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak. Toto pravidlo dnes není v 

zákoně výslovně uvedeno, avšak vyplývá z Ústavy (čl. 10 a 10a) 

K 31. prosinci 2013 přestane platit dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém a procesním a 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový 

zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „NZMPS). 

Otázka pravomoci českých soudů je upravena v  novém zákoně o mezinárodním 

právu soukromém v § 6, podle kterého je pravomoc českých soudů dána, jestliže je podle 

procesních předpisů pro řízení místně příslušný soud na území České republiky, pokud 

z ustanovení tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu nevyplývá něco jiného. 

Toto ustanovení obecně stanoví, kdy je ve věcech, které mají vztah k cizině, dána 

pravomoc českých soudů. Z obecné povahy tohoto ustanovení vyplývá, že se ho použije 

ve všech případech, kdy zákon neupravuje pravomoc českých soudů pro určitý druh věcí 

zvláštním způsobem, což je v některých případech stanoveno v dalších ustanoveních pro 

jednotlivé druhy soukromoprávních poměrů. 

Náhrada škody je upravena v § 101 zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém. Podle § 101 mimosmluvní závazkové poměry vznikající z narušení 

soukromí a osobnostních práv včetně pomluvy se řídí právem státu, ve kterém k narušení 

došlo. Postižená osoba může však zvolit použití práva státu, ve kterém má postižená 

osoba obvyklý pobyt nebo sídlo; nebo má původce narušení obvyklý pobyt nebo sídlo, 

anebo právo státu, kde se dostavil výsledek narušujícího jednání, pokud to původce 

narušení mohl předvídat.  

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém se použije v mezích 

ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a 

přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie. Jedná se především o nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II), nařízením Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a dále Úmluvu o právu 

použitelném pro dopravní nehody. Co se týká smluvních závazkových vztahů, má 
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aplikační přednost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

Nová úprava zahrnuje některá řešení nově a přihlíží přitom k vývoji a 

k vývojovým tendencím v oblasti mezinárodního práva soukromého, jak se jeví i ze 

srovnání právních úprav v jiných státech, a k potřebě slučitelnosti úpravy s právem 

Evropské unie.  
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5. Odpovědnost za škodu v rakouském právu 

 

5.1. Rakouské mezinárodní právo soukromé  

 

Rakouské mezinárodní právo soukromé je upraveno zákonem č. 304/1978. 

V Rakousku užívá zkratky IPR – Gesetz (internationales privatrechtliches Gesetz), což 

v češtině znamená zákon o mezinárodním (internacionálním) právu soukromém. IPR – 

Gesetz platí subsidiárně. Stejně jako v ČR má aplikační přednost ve vybraných 

procesních otázkách komunitární instrument, a to nařízení Rady (ES) 44/2001 o soudní 

příslušnosti, uznávání a výkonu rozsudků v civilních a obchodních věcech (nařízení 

Brusel I.). Pokud se na daný případ nepoužije předpis ES, aplikuje se rakouský IPR, 

který vymezuje pravomoc rakouských justičních orgánů vést řízení v soukromoprávních 

věcech ve vztahu k cizím státům. 

§ 3 upravuje užívání cizího práva. Pokud je cizí právo směrodatné (rozhodující), 

tak se aplikuje příslušným úřadem stejně tak, jako v jeho původní oblasti platnosti. Cizí 

právo zjišťuje příslušný úřad. Pomoci však mohou i účastníci řízení, ministerstvo 

spravedlnosti a znalecké posudky. Pokud však i přesto nelze v přiměřené lhůtě zjistit 

obsah cizího práva, poté je nutné aplikovat rakouské právo (§ 4). Tento paragraf obsahuje 

problematiku zjišťování cizího práva a náhradu za nezjištěné cizí právo, což je i 

podobným způsobem upraveno u nás. 

§ 5 pojednává o zpětném a dalším odkazu. Odkaz na zahraniční právní normu 

s sebou zahrnuje i její odkazové právní normy. Pokud zahraniční právní norma odkazuje 

zpět na rakouské právo, poté se aplikují rakouské věcné normy (tzn. právní normy 

s výjimkou odkazových norem); v případě dalšího odkazu musíme aplikovat věcné 

normy té země, které již dále neodkazují na další právo. Rakousko tedy přijímá zpětný 

odkaz na své právo a i další odkaz na právo třetí země. 

Klausuli o výhradách (ordre public); u nás označováno jako výhrada veřejného 

pořádku upravuje § 6. Ustanovení cizího práva se neaplikuje, pokud by jeho použití 

vedlo k výsledku, který by byl neslučitelný se základními zásadami rakouského právního 

řádu. Na tomto místě je nutné aplikovat odpovídající ustanovení rakouského práva. 

V sedmé části rakouského IPR nalezneme úpravu závazkového práva. 

Mimosmluvní úprava náhrady škody je stanovena v § 48. Mimosmluvní náhrada škody 
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se posuzuje podle práva toho státu, ve kterém došlo ke škodnému jednání. Pokud však 

mají účastníci silnější vztah k právu jiného státu, potom je rozhodující toto právo. 

V Rakousku se též často řeší otázka, kdy došlo ke sportovním úrazům 

s účastníkem pocházejícím z jiného státu, anebo se může stát, že rakouskému státnímu 

občanovi se stane úraz v zahraničí. 

Ještě však před tím, než se bude rozhodovat o tom, jaké právo se bude na daný 

případ aplikovat, nejprve se musí objasnit, zda vůbec jsou rakouské soudy příslušné 

k rozhodování o tom případu. 

Nejasnosti nastávají zejména v přesném ohraničení § 48, a to kdy bude 

aplikováno právo, kde došlo ke škodnému jednání (odst. 1) anebo právo, ke kterému mají 

účastníci bližší vztah (odst. 2). Podle Schwimanna se právo, ke kterému mají účastníci 

bližší vztah, aplikuje zejména tehdy, když osobnostní statut a obvyklý pobyt se nacházejí 

ve stejném státě.
1
 

Jako příklad můžeme uvést kolizi dvou německých státních občanů na rakouské 

sjezdové trati. Tato nehoda se stala v Arlberg (stát Rakousko), přesto však proces byl 

proveden v Düsseldorfu. V podobném případě, který se stal v Ischglu (Rakousko) mezi 

dvěma Němci aplikoval německý soud pravidla FIS a zdůraznil, že normy chování ve 

státě, ve kterém došlo ke škodné události, jsou pro daný případ rozhodující. 

Pokud dojde k soudnímu jednání, je důkazní situace často velice komplikovaná. 

Zejména rekonstrukce nehody je složitá. Na žalující straně je důkazní břemeno. Často je 

rozhodujícím důkazem znalecký posudek. Hlavními podklady k vypracování znaleckého 

posudku jsou zejména - policejní protokol, skica, výpovědi účastníků, svědků, záznam 

horské služby atd. 

 

5.2. Úprava odpovědnosti za škodu v rakouském právu 

 

V § 1293 rakouského občanského zákoníku (dále jen ABGB) nalezneme úpravu 

škody, která vyjadřuje každou újmu, která vznikne buď na majetku, právech nebo osobě 

„jako takové“. Škoda vzniká z protiprávního jednání nebo jako porucha; anebo může 

vzniknout náhodou. Protiprávní poškození vzniká svévolně nebo mimovolně. Svévolný 

vznik škody zakládáme na zlém úmyslu, když škoda vznikne s vědomím i vůlí, a 

částečně též na omylu, pokud z nevědomosti nebo z nedostatku náležející pozornosti je 

                                                 
1
 Rummel (komentář), Schwimann 5b k § 48 IPRG. 
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způsobena škoda. Obojí případy nazýváme zavinění. § 1294 ABGB formuluje jinými 

slovy úmysl a nedbalost, jako formy zavinění. 

§ 1295 ABGB stanoví závaznost k náhradě škody. Podle něj je každý oprávněn 

požadovat od odpovědné osoby náhradu škody, kterou mu škůdce zavinil; škoda může 

být způsobena porušením smluvní povinnosti nebo bez vztahu ke smlouvě (mimosmluvní 

povinnosti). Také když někdo proti dobrým zvykům záměrně způsobí jinému škodu, je 

za to odpovědný, i když vykonával svá práva, a jen tehdy, když tento výkon patrně 

sledoval účel poškodit jiného. 

V pochybnostech se má za to, že škoda vznikla bez zavinění jiné osoby (§ 1296 

ABGB). Kdo tvrdí, že byl poškozen na svých právech tím, že nebyla dodržena smluvní 

nebo zákonná povinnost, je povinen to dokázat. 

Za vznik škody může odpovídat i více osob, když společně, bezprostředně nebo 

zprostředkovaně naváděním, hrozbou, rozkazem, skrýváním nebo také opomenutím 

zvláštní povinnosti přispěli ke vzniku škody (§ 1301 ABGB). Každý odpovídá podle své 

účasti na vzniku způsobené škody. Když však byla škoda způsobena úmyslně nebo 

pokud se účast jednotlivých osob na vzniklé škodě nedá určit, tehdy odpovídají všichni 

za jednoho a jeden za všechny; avšak ten, který škodu nahradil, tomu zůstává proti 

ostatním regres. 

§ 1304 ABGB upravuje (spolu)zavinění poškozeného tím, že stanoví, pokud 

vznik škody zároveň způsobil svým zaviněním i poškozený, tehdy nese škodu 

s odpovědnou osobou poměrně; a pokud se nedá určit poměr mezi poškozeným a 

odpovědnou osobou, poté nesou škodu stejnými díly. 

Jednotlivé způsoby náhrady škody upravuje § 1323 ABGB. Aby byla nahrazena 

vzniklá škoda, musí se vše uvést do původního stavu, anebo pokud toto není možné, 

musí být poskytnuta odhadní hodnota. Pokud se týká náhrada jen způsobené škody, poté 

mluvíme o vlastním odškodnění; jestliže se bude jednat i o ušlý zisk, a zadostiučinění při 

urážce, mluvíme o satisfakci. Rakouské právo tedy rozlišuje mezi původní náhradou 

škody a satisfakcí (zadostiučiněním). V jednotlivých případech, kdy zákon používá výraz 

„náhrady“ musíme rozlišovat, jaký druh náhrady se má poskytovat. 

Ve zvláštním ustanovení upravuje rakouský ABGB náhradu škody při úrazech na 

těle. § 1325 ABGB stanoví, pokud někdo zraní jiného na těle, uhradí mu náklady za 

léčení a ušlý zisk nebo když je poškozený v pracovní neschopnosti, také v budoucnosti 

vzniklý ušlý zisk; také mu zaplatí nadto podle okolností případu přiměřené bolestné. 

Pokud je raněná osoba zohyzděna (deformována) zlým zacházením, musí se přihlížet 
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zejména k tomu, zda se jedná o osobu ženského pohlaví, pokud se tím může zhoršit její 

dobré postavení ve společnosti. 

Jestliže následkem úrazu je smrt, poté se musí odškodňovat nejen všechny 

náklady poškozeného, ale též pozůstalých, o jejichž výživu se zemřelý podle zákona 

staral. To, co pozůstalým tímto ušlo, musí být nahrazeno. 

Právní prostředky náhrady upravuje § 1338 až 1341 ABGB. Právo na náhradu 

škody musí být uplatněno jako každé soukromé právo u příslušného soudu. Pokud 

odpovědná osoba je i trestně odpovědná, týká se jí uložený trest. Řízení o náhradě škody 

patří i v tomto případě, pokud nepodléhá trestnímu soudu nebo politickému úřadu, 

k civilnímu soudu. 

Tyto úřady mají v případě náhrady škody, kterou lze přímo určit, povinnost ihned 

podle ustanovení tohoto zákona, rozhodnout. 
2
 

 

5.3. Zásady povinnosti k náhradě škody při sportovních úrazech 

 

Prvním předpokladem civilněprávní odpovědnosti je existence škody, která 

vyjadřuje negativní změnu na chráněném právu. V prvé řadě je třeba rozlišovat, zda se 

jedná o škodu na majetku nebo o nehmotnou škodu. Toto je obsaženo v § 1293 ABGB, 

jak jsem již uvedla v předchozí kapitole. Při sportovních úrazech má význam zejména 

ustanovení § 1325 ABGB, které upravuje tuto problematiku. 

Škoda musí být odpovědnou osobou zaviněna, což je dalším předpokladem 

vzniku odpovědnosti za škodu. Častým příkladem v oblasti sportovního odpovědnostního 

práva je i uplatnění práva na náhradu lyžařské permanentky, která se stala bezcennou, 

kvůli úrazu, který se stal poškozenému, a ten ji již nemůže dále užívat, anebo před 

nehodou nakoupená lyžařská výstroj. Protože tyto finanční újmy nebyly škůdcem 

zaviněny, mluvíme v takových případech většinou o ideální škodě, která spočívá např. 

v tom, že při koupi vstupenky poškozený již dále nemohl zažít očekávanou zábavu. 

Separátní náhrada není v rakouském právu přípustná. Teorie
3
 i judikatura poukazují 

v návaznosti na nebezpečí rozštěpení náhrady škody a na koncept ABGB o celkovém 

(globálním) odškodném všech ideálních škod prostřednictvím bolestného. Výjimka je 

                                                 
2 Gschöpf, M.: Haftung bei Verstoss gegen Sportregeln, Verlag Österreich 2000. 

3
 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht (Svazek I), 1997, RZ 2/122. 
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v případě náhrady věcných škod, které se nahradí podle ocenění věci v době poškození 

(např. zničené lyže). 

Dalším předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je protiprávní jednání. 

V oblasti deliktní odpovědnosti může protiprávnost pocházet z porušení zvláštních 

zákonů. Tyto můžeme pojmenovat i jako konkrétní pravidla chování. § 1311 je popisuje 

jako zákony, které zabraňují vzniku náhodných škod. Jedná se o zákony v materiálním 

smyslu, které zakazují určitá nebezpečná jednání, aby zabránily vzniku škod. Pokud bude 

takový zákon porušen a dojde i ke vzniku škody, poté dojde ke vzniku odpovědnosti za 

škodu. Samozřejmě zde nesmí chybět ani příčinná souvislost mezi porušením právní 

povinnosti a existencí škody. 

  O protiprávnost se jedná i v případě, když nebyl porušen speciální zákon, ale bylo 

zasaženo do absolutního práva. Zásada neminem laedere je obsažena v § 1295 odst. 1 

ABGB, o kterém je uvedeno výše. 

  O protiprávní jednání jde i v případě porušení smluvní povinnosti. Velký význam 

v oblasti smluvní, a to v oblasti provozní v lyžařském právu, má judikatura, pojednávající 

o závazcích majitelů sjezdovek, kteří jsou povinni zajistit atypické zdroje nebezpečí, 

vyskytujících se na sjezdových tratích. 

 

5.4.  Sportovní pravidla 

 

Každá sportovní aktivita se zakládá na jakýchsi pravidlech. Pokud však tato 

pravidla chybí, anebo se neaplikují, jedná se o nekontrolované a velmi často o 

nebezpečné jednání. Soudce musí v případě vzniku škody určit, zda se jednalo o 

vykonávání sportovních aktivit, a pokud ano, tak aplikovat na daný případ zásady 

odpovědnosti ve sportu. 

Z judikatury se můžeme zmínit o případu, kdy mladiství hráli hokej na trávníku 

s plastikovým míčkem. Jeden hráč byl zasažen hokejkou protihráče a přitom byl zraněn. 

Nejvyšší soud rozhodl tak, že se jednalo o hru, která není obvyklá, a je upravena jen 

málokterými sportovními pravidly.
4
 I když v tomto případě se v pochybnostech 

nejednalo vůbec o sport, formuloval Nejvyšší soud v takových případech, kdy se jedná o 

sportovní aktivity bez přesných pravidel, přísnější míru pečlivosti z hlediska 

odpovědnosti za vzniklou škodu. 

                                                 
4
 Gschöpf M., Haftung bei Verstoss gegen Sportregeln, Verlag Österreich, 2000, str. 30. 
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Na druhé straně, pokud se nejedná o přesná pravidla, hráči nemohou vědět, co je 

dovoleno a co zakázáno. I zde však musíme poukázat na zásadu neminem laedere. 

Další případ, který se dostal k Nejvyššímu soudu, se týká náhrady škody, kterou 

poškozený uplatňuje v důsledku zranění při „koulovačce“. Nejvyšší soud i zde rozhodl, 

že se jednalo o vykonávání sportovních aktivit, i když ani zde nejsou stanovena pevnými 

pravidly. Protiprávnost jednání je zde vyloučena na základě lehkého nedbalostního 

porušení povinnosti na úkor poškozeného, který jednal v daném případě na vlastní 

nebezpečí.
5
 

Pravidla, která se týkají vykonávání určitého sportu, nevycházejí zásadně od 

zákonodárců. Jen velmi zřídka jsou taková pravidla pojata ve formě zákonů nebo 

nařízení. Případem státní regulace je např. lyžařský řád – „Pistenordnungsentwurf“, o 

jehož obsahu bude pojednáno později. 

Ve většině případů vznikají sportovní pravidla z podnětů různých sportovních 

spolků, organizací a jiných, někdy i mezinárodních nestátních organizací. K otázce, do 

jaké míry sportovní nebo herní pravidla, která jsou obsažena ve stanovách, podléhají 

soudní kontrole, pojednává řada autorů
6
 i judikatura. K problematice soudního řízení o 

náhradě škody je nutné dodat následující. Sportovní pravidla jsou určitým pokusem 

expertů, kteří stanovili pravidla chování pro účastníky sportovního dění, aby přispěli 

k bezpečnému vývoji hry a tím zamezili možnému nebezpečí. Sportovní pravidla pouze 

pomáhají soudci posoudit konkrétní případ z hlediska odpovědnosti za škodu. 

Tak jako v ČR zaujímá ze sportovního hlediska hlavní roli hokej nebo fotbal, 

lyžování můžeme označit v Rakousku jako národní sport. Podle statistiky, kterou 

vypracoval institut „Sicher Leben“ z roku 1997, se pohybují na rakouských sjezdovkách 

ročně kolem 2.1 – 2.6 miliónů tuzemců a až kolem 6.5 miliónů cizozemských lyžařů. 

Přitom dochází ročně až k ca 83.000 nehodám, a kolem 20% připadá na střet (kolizi) 

s jinými lyžaři.
7
 Tato statistika pochází z roku 1997. Dnes musíme počítat, že jsou 

uvedená čísla mnohem vyšší. Z tohoto důvodu je nezbytná regulace uvedené činnosti 

právním předpisem. Tato problematika není upravena spolkovým zákonem ani zemskými 

předpisy.  

                                                 
5
 Pfister, Sportregeln vor staatlichen Gerichten 1998, str. 221; Hilpert, Tatsachenentscheidung und 

Regelverstoss beim Fussball 1999, str. 49. 
6
 Pfister, Sportregeln vor staatlichen Gerichten 1998, str. 221; Hilpert, Tatsachenentscheidung und 

Regelverstoss beim Fussball 1999, str. 49. 
7
 Gschöpf, M., Haftung bei Verstoss gegen Sportregeln, Verlag Österreich, 2000, str. 44. 
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Zůstává však spornou otázkou, zda taková regulace je žádoucí. Stiffler je toho 

názoru, že zákonná úprava a neustálá přítomnost policistů na sjezdovkách by byla na 

újmu lyžařské zábavě. Zákon by však přinesl jasný základ pro soudní řízení. Porušení 

zákona by bylo možné bez pochybností stanovit. Soudce za platného právního stavu musí 

nejprve přezkoumat, zda je dané lyžařské pravidlo vůbec všeobecně uznáváno. 

Mezi nejdůležitější „katalog sjezdových pravidel“ patří FIS pravidla, která byla 

vytvořena mezinárodní lyžařskou federací (Fédération Internationale de Ski), jež má 

sídlo ve Švýcarsku (Oberhofen / Thunersee). V Rakousku existuje ještě návrh sjezdového 

řádu rakouské kurativy pro alpinistickou bezpečnost (POE – Pistenordnungsentwurf des 

österreichsichen Kuratoriums für alpine Sicherheit). Pravidla FIS byla schválena v roce 

1967 na kongresu v Beirutu. Vedle toho existují ještě pravidla chování, která byla 

vytvořena zejména menšími sportovními svazy, které jsou však nepatrného významu a 

také proto nemají žádnou obecnou závaznost. 

Za zmínku stojí snahy o pravidla chování pro snowboardisty, i když se všeobecně 

vychází z toho, že pro ně jsou stejně aplikovatelná  a závazná FIS pravidla, neboť se 

jedná o sportovní výzbroj, která se příliš neliší od lyží. Musíme však brát v úvahu jiný 

pohyb a natočení těla snowboardistů od lyžařů, kteří většinou mají tím, že stojí bočně na 

snowboardu, jiný úhel pohledu než lyžaři. Na prvém místě byl učiněn návrh čtyř bodů 

k FIS pravidlům, které byly vytvořeny ASA (Austrian Snowboard Association), dále za 

naši pozornost stojí „Snowboardrules der österreichischen Skischulen“, také pravidla 

DSDV (Deutscher Snowboard Dachverband), jakož i doporučení SKUS (Schweizerische 

Komission für Unfallverhütung auf Skiabfahrten) pro pravidla chování snowboardistů. 

Poslední zmíněné doporučení je známé i v USA. 

Tato lyžařská pravidla vyplývají z rozumného uvážení autorů, která se týkají 

zdolání s tím souvisejícího nebezpečí, které závisí ve velké míře i na přírodních 

podmínkách. Pravidla FIS, i když existují od roku 1967 takřka beze změny a jsou již 

desítky let aplikována jak experty lyžařského sportu, tak i soudy, jsou mezi lyžaři 

samými známá jen zřídka. Většina lyžařů se s těmito pravidly ještě ani neseznámila. To 

představuje velký rizikový faktor v lyžařském sportu jako takovém. Ze studie z roku 

1992 jsme se dozvěděli, že pouze 49% z dotázaných lyžařů se zmínilo, že již něco o FIS 

pravidlech slyšeli a jen 37% bylo schopno alespoň jedno pravidlo formulovat.
8
 

 

                                                 
8
 Gschöpf M., Haftung bei Verstoss gegen Sportregeln, Verlag Österreich, 2000, str. 47. 
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5.5. Výklad ustanovení pravidel FIS 

 

1. Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval nebo 

nepoškozoval jiného. 

 

V tomto pravidlu je kladen důraz na ohleduplnost na ostatní lyžaře a snowboardisty, kteří 

se nacházejí na téže sjezdovce. Tato generální klauzule nevypovídá o ničem jiném, než o 

zásadě neminem laedere, která je obsažena i v § 1295 odst. 1 ABGB. 

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu (OGH) můžeme zmínit především případ 3Ob 

38/97b, ve kterém se odpovědné osobě (žalovanému) nečekaně otevřelo vázání během 

jízdy a na základě toho došlo ke střetu s žalobkyní. Oficiální komentář k prvnímu FIS 

pravidlu dodává, že lyžař je odpovědný i za svou lyžařskou výzbroj. Patří k jeho 

povinnostem, aby si nechal seřídit vázání odborníkem. V tomto případě ručí za vzniklou 

škodu, která vznikla špatným seřízením vázání, a tím došlo ke kolizi s žalobkyní. 

Za špatnou výzbroj můžeme pokládat i to, pokud na lyži chybějí tzv. „brzdičky“ 

(nebo záchytné řemeny – u skialpinistických lyží), což může způsobit v případě pádu 

zranění ostatních lyžařů, kteří se pohybují na sjezdovce, a to v důsledku uvolněné, volně 

se pohybující lyže. Za nezbytnou lyžařskou výzbroj bývá pokládáno nošení lyžařských 

brýlí, a to zejména při dosahování velkých sjezdových rychlostech. Jinak může dojít 

k omezení viditelnosti u odpovědného lyžaře, a tím k ohrožení ostatních lyžařů. 

 

2. Každý lyžař a snowboardista musí dodržovat při lyžování dobrou viditelnost 

(jezdit na dohled). Dále musí svou rychlost a styl jízdy přizpůsobit své dovednosti 

a terénu, také sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě lyžařského 

provozu. 

 

Toto pravidlo obsahuje především příkaz, aby lyžaři dodržovali správnou viditelnost a 

tomu přizpůsobili svou jízdu tak, aby v případě špatné viditelnosti buď zastavili, anebo 

aby měli možnost se vyhnout střetu (kolizi) s jinými. Porušení tohoto základního pravidla 

je nejčastější příčinou úrazů na sjezdovkách. Na toto pravidlo navazuje i 6. FIS pravidlo, 

které zakazuje zdržovat se na nepřehledných místech. 

Co se týče rychlosti a stylu jízdy musíme počítat např. s tím, že na cvičných 

svazích se budou vyskytovat převážně začátečníci, čemuž musíme svou jízdu 
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přizpůsobit. Pozornost, rychlost a podmínky viditelnosti stojí vedle sebe ve vzájemné 

souvislosti. 

Lyžař je povinen přizpůsobit i výběr sjezdové tratě svému umění a tělesnému 

stavu. Pokud jede např. začátečník na zledovatělé, prudké sjezdovce, a dojde-li bez 

jakéhokoliv chybného jednání k pádu a zranění jiného sjezdaře, odpovídá za vzniklou 

škodu začátečník, který svou chybějící způsobilost k této činnosti mohl rozpoznat, a 

jednal tak z nedbalosti. 

Toto pravidlo poukazuje i na zvláštní obezřetnost na „neuralgických místech“
9
. 

Může se jednat např. o úzká sjezdová místa, zledovatělá místa, anebo o místa, kde 

dochází ke zvláštním aktivitám lyžařského provozu (např. vchod k lyžařskému vleku, 

restaurace, sjezdové křižovatky atd.). S uvedeným pravidlem úzce souvisí i stále novější 

a dokonalejší lyžařský materiál, který způsobuje, že se jízda stává rychlejší a snadněji 

ovladatelnější (jedná se zejména o tzv. „carvingové lyže“), což je v důsledku velmi 

nebezpečné. Kromě toho vznikají nové sportovní činnosti. 

Lyžař je tedy povinen podle své rychlosti a stylu jízdy, vybrat si takovou 

lyžařskou výzbroj, aby zabránil zbytečnému ohrožení ostatních. 

 

3. Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí svůj směr jízdy zvolit tak, aby 

neohrozil lyžaře nebo snowboardistu, který jede před ním. 

 

Vedle kontrolované jízdy je třetí pravidlo FIS důležité zejména z toho důvodu, aby 

rychlejší, zezadu přijíždějící lyžař bral ohled na pomalejšího lyžaře vepředu. Velmi 

zajímavá je situace, kdy lyžař nacházející se vepředu, může být spoluodpovědný za 

vzniklou škodu. 

Nejvyšší soud (OGH) rozhodl ve svém rozsudku E 6 Ob 149/97y
10

 o 

spoluodpovědnosti lyžaře, který jel vepředu, a to z 1/3. Lyžař jedoucí vepředu neměl 

měnit směr jízdy tak, aby se přiblížil pravému úhlu jízdní osy, a tak překřížil cestu 

jinému lyžaři, a to bez odpovídající míry opatrnosti. 

Pichler však naproti tomu uvádí, že spoluodpovědnost vepředu jedoucího lyžaře 

není dána, neboť ten musí podle sklonu sjezdovky a přírodních podmínek měnit směr 

jízdy, a s tím musí lyžař jedoucí za ním počítat a dodržovat bezpečnostní odstup od něj. 

Spoluodpovědnost však musí být každému lyžaři přičítána, pokud neočekávaně zastaví 

                                                 
9
 Gschöpf M., Haftung bei Verstoss gegen Sportregeln, Verlag Österreich, 2000, str. 54. 

10
 Gschöpf M., Haftung bei Verstoss gegen Sportregeln, Verlag Österreich, 2000, str. 56. 
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nebo provede neobvyklý pohyb tak, že lyžař jedoucí vzadu i přes to, že dodržuje 

přiměřený odstup, se mu již nemůže vyhnout. 

Je třeba zmínit i nebezpečnou jízdu snowboardistů, kteří jsou na hraně svého 

snowboardu schopni „vyříznout“ oblouk tak, že se otočí o 180°, a tím se dostanou do 

protisměru jízdy ostatních. S takovými manévry však nemůže normální uživatel 

sjezdovky počítat. Snowboardista v případě kolize nese plnou odpovědnost za škodu. 

Tak to uvádí i „Snowboardrules ASA“, kde snowboardista musí volit směr své jízdy při 

obloucích ke kopci tak, aby neohrožoval ze shora jedoucí lyžaře. 

Lyžování a snowboardování jsou sporty, které činíme volnými a nezávislými 

pohyby od ostatních. Každý může jezdit tak, jak se mu zlíbí, pokud dodrží pravidlo, aby 

neohrozil nebo nezasáhl do volného prostoru jiného a při tom zohledňoval jízdu svému 

lyžařskému umění a příslušné situaci. Přednost má lyžař nebo snowboardista jedoucí 

vpředu. Ten, který přijíždí ze zadu, musí dodržovat takový odstup, aby lyžaři jedoucímu 

vepředu nechal pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. 

 

4. Předjíždět se smí ze shora nebo ze zdola, zprava nebo zleva, ale vždy s odstupem, 

který umožní lyžaři nebo snowboardistovi, který je předjížděn dostatek prostoru 

pro všechny jeho pohyby. 

 

Podle judikatury Nejvyššího soudu (OGH) připadá volba vzdálenosti od příslušné šířky, 

sklonu, stavu sjezdovky, povahy sněhu, umění jízdy, dodržované rychlosti a stylu jízdy 

lyžaře, stejně tak jako od viditelnosti a hustotě provozu na sjezdovce. Otázkou je, do jaké 

míry se bude ručit za vzniklou škodu při kolizích.
11

 Například velmi často dochází 

k tomu, že z důvodu nedodržení přiměřené vzdálenosti najede lyžař tak blízko k jinému, 

že ten se vyděsí a na základě své špatné reakce spadne, i když nedojde ke kolizi obou 

lyžařů. Zde musíme rozhodovat podle toho, co bylo příčinou vzniku škody, avšak i tady 

musíme počítat s tím, pokud se jedná o velký provoz lidí na sjezdovce, že je dodržována 

zpravidla malá vzdálenost. Z hlediska spoluodpovědnosti za vzniklou škodu musíme 

přihlédnout k tomu, zda se předjíždění dalo předpokládat, a tak i určitá reakce od lyžaře, 

který byl předjížděn. 

                                                 
11

 Dambeck/Leer, Piste und Recht 1989, str. 45. 
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Souhrnně řečeno, předjíždění musí být uskutečňováno tak, aby se lyžař nebo 

snowboardista jedoucí vpředu nedostal do zbytečných obtíží. To platí i pro předjíždění 

stojícího lyžaře nebo snowboardisty. 

 

5. Každý lyžař a snowboardista, který zamýšlí vjet do sjezdovky nebo se rozjet po 

zastavení, anebo který chce jet nebo zatočit směrem do kopce, se musí přesvědčit 

nahoru i dolů, že toto může učinit, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní.  

 

Toto pravidlo určuje povinnost pozorovat a čekat podle stavu sjezdujících lyžařů na 

sjezdovce. To platí i pro lyžaře, který přijíždí z volného terénu zpět na sjezdovku. 

Sporné je, zda dělat rozdíly z hlediska odpovědnosti za vzniklou škodu podle 

toho, pokud lyžař, který překřížil cestu jinému, dělal krátké nebo dlouhé oblouky. Podle 

judikatury Nejvyššího soudu delší příčné jízdy nepředstavují ještě žádné překročení 

pravidla. Pokud se tedy osoba nachází krátce před kolizí nad druhým lyžařem, poté je 

lyžař nahoře bezpochyby sám odpovědný za škodu. O spoluodpovědnost se bude jednat 

tehdy, pokud lyžař jedoucí níže měl možnost druhého lyžaře vidět a přiměřeným 

způsobem reagovat. 

Jak jsem již zmínila povinnost pozorovat a čekat do té doby, než přejedou ostatní 

lyžaři, má i osoba, která přijíždí z volného terénu na sjezdovku. Zde je rozhodující, pod 

čím rozumíme organizovaný lyžařský prostor a kdy se jedná o volný terén. Otázkou je, 

kdo bude odpovědný v případě kolize, jestliže lyžař přijíždí na sjezdovku z boční cesty, 

která je upravená, avšak není označená jako sjezdovka. V tomto případě, pokud se jedná 

o úsek, který je upraven rolbami, budeme tento úsek pokládat za sjezdovku. Musíme 

však brát v úvahu, že lyžař jedoucí ze sjezdové křižovatky musí dát přednost ostatním, 

kteří se nacházejí na sjezdové trati. Zde neplatí žádná přednost zprava. 

V případě křižovatek se musíme řídit cedulemi, které vypovídají o hlavní 

sjezdovce a o boční cestě. Každý lyžař má navíc povinnost, pokud se blíží k příslušné 

křižovatce, zpomalit svou jízdu a dávat zvláštní pozor, dále i sledovat provoz na křižující 

sjezdovce. Zde musí být zohledněno i 3. pravidlo FIS. 

V praxi dochází k nejčastějším úrazům právě z důvodu porušení 5. pravidla FIS. 

Lyžař nebo snowboardista, který najíždí do tratě tak musí činit bez nebezpečí pro sebe 

nebo jiné, a zařadit se plynule do provozu. Pokud se již nachází v jízdě na trati, poté má 

již přednost před rychlejšími a zezadu přijíždějícími lyžaři nebo snowboardisty podle FIS 

pravidla 3. 
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Rychlý vývoj carvingových lyží a snowboardů umožnil, že se jejich uživatelé 

mohou pohybovat i proti směru jízdy, a to dlouhými oblouky na hraně. Tím se dotyční 

dostanou do protisměru plynulého provozu. Proto jsou zvláště povinni se přesvědčit, zda 

tak mohou činit bez nebezpečí pro sebe a ostatní. 

 

6. Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se zdržoval bez nutnosti na 

úzkých a nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který 

upadl, musí takové místo tak rychle, jak jen to jde, opustit.  

 

Tento „zákaz zastavení“ platí především pro nebezpečná místa.
12

 Pokud se lyžař zdržuje 

delší dobu, než je nezbytně nutné na takovýchto nebezpečných místech (např. zledovatělé 

prudké sjezdy, sjezdovky s „boulemi“), tím zvyšuje riziko střetu (kolize). 

Aktuálním problémem je stoupající nárůst sedících snowboardistů na sjezdovce. 

Faktem je, že mezi snowboardisty je relativně více začátečníků než mezi lyžaři. Zvláštní 

povaha snowboardu neumožňuje zůstávat stát na jednom místě delší dobu bez nadměrné 

námahy, což tento úkon činí dokonce nemožným. Snowboardrules zakazují 

snowboardistům sedět zády ke svahu. SKUS pravidla stojí snowboardistům blíže, neboť 

zakazují sezení přímo ve středu sjezdovky. Upřednostňují tak odpočinek spíše někde po 

stranách tratě anebo doporučují snowboardistům kleknout si tak, aby měli možnost 

neustále sledovat provoz. 

Důvodem této zvláštní úpravy je to, že sedící osoby jsou hůře viditelné a na druhé 

straně v případě střetu je zde nebezpečí těžkých úrazů sedících osob. Samozřejmě i zde 

záleží na konkrétním místě a terénu. 

 

7. Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí použít 

zásadně okraj sjezdové tratě. 

 

Takovéto pohyby proti směru jízdy představují pro lyžaře a snowboardisty neočekávané 

překážky a dále stopy poškozují tratě a tím mohou ohrozit jedoucí lyžaře a 

snowboardisty. Toto pravidlo se týká i skialpinistů, kteří mají povinnost se pohybovat na 

okrajích sjezdovky. To se však stává problematickým v prudkých místech, kde takovýto 

pohyb se stává nemožným. V takovém případě, pokud se skialpinista pohybuje na 

                                                 
12

 Reindl, Mitverschulden von 1/3 wegen Anhalten auf Pistenkreuzung bejaht, ZVR 1976, str. 358. 
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frekventované sjezdovce v průběhu dne, nesmí stoupat v serpentinách a musí buď 

odepnout lyže a dále jít na okraji tratě anebo opustit sjezdovku. 

Toto pravidlo je však příkladem odmítání a pochybností ze strany judikatury. Zemský 

soud v Linci ve věci E 2R 86/96x popřel spoluodpovědnost stoupající chodkyně, která 

byla sražena jedoucím snowboardistou. Snowboardista tvrdil, že těhotná žena porušila 

pravidlo 7 tím, že se nepohybovala na okraji sjezdovky a z toho důvodu došlo ke kolizi. 

V této věci však bylo rozhodnuto tak, že snowboardista byl plně odpovědným za 

vzniklou škodu. 

 

8. Každý lyžař a snowboardista musí dbát značek a signalizace. 

 

Tratě jsou označovány značkami podle obtížnosti, a to černou, červenou a modrou nebo 

zelenou barvou. Sjezdovky jsou ohraničeny dále informačními tabulemi, tabulemi, které 

upozorňují na vznik nebezpečí a dále ukazateli, které uzavírají určité místo. Taková 

doporučení jsou činěna v zájmu lyžařů a snowboardistů a měla by být dotyčnými 

osobami respektována. 

 

9. Při nehodách je povinen každý lyžař a snowboardista poskytnout pomoc. 

 

Poskytnutí pomoci znamená zejména první pomoc, přivolání záchranné (horské) služby a 

ohraničení místa nehody. Očekává se, že útěk z místa nehody bude řešen stejně tak, jako 

při dopravních nehodách. 

 

10. Každý lyžař nebo snowboardista, pokud se jedná o svědka nebo účastníka, zda je 

odpovědný či nikoliv, musí v případě nehody poskytnout své osobní údaje. 

 

Poskytnutí osobních dat má velký význam pro civilní nebo trestní řízení v dané věci. 

Také zprávy a záznamy záchranné služby a policie, stejně tak, jako fotografie, přispívají 

k zodpovězení mnoha otázek k odpovědnosti za vzniklou škodu. 

I když jsem popsala všechna FIS pravidla, zůstávají tu však určité nejisté situace, 

které nejsou upraveny žádnými pravidly a které hrají v praxi značnou roli. Jedná se 

zejména o protisměrný provoz. I když se to zdá na první pohled při lyžování 

nepředstavitelné, zjistíme, že se takové situace při lyžování vyskytují velmi často. Pro 
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běžkaře je v pravidle 5 určeno výslovně, že v případě střetnutí má běžkař povinnost 

vyhnout se vpravo. 

Pichler zastává ten názor, že pokud se lyžař pohybuje v protisměru (např. vyjíždí 

kopec v protisměru k vleku) musí jet s velkou obezřetností a v případě nutnosti odepnout 

lyže a pohybovat se po okraji. 

Další otázkou je pád v případě nouze, který není obsažen v pravidlech FIS. Je 

však upraven v § 5 POE (Pisten-Ordnungs-Entwurf). § 5 výslovně uvádí, že v případě, 

když lyžaři není umožněno včas zastavit nebo vyhnout se tak, aby zabránil hrozícímu se 

střetnutí s jiným anebo aby alespoň zmírnil náraz, musí spadnout, pokud se to zdá 

přiměřené konkrétním podmínkám a přispěje to ke zmírnění rizika. Pád je v určitých 

případech jedinou možností zmírnění nepříznivých následků kolizí. 

 

5.6.  POE (Pisten-Ordnungs-Entwurf) – návrh sjezdového řádu 

 

Rakouské kuratorium pro alpinistickou bezpečnost (Pichler, Hiltscher a Rendl) připravilo 

návrh sjezdového řádu, který je soudy v praxi aplikován.
14

 

 

1. Každý lyžař musí zohlednit výběr sjezdové trati své dovednosti. 

2. Rozjíždějící se lyžař má oproti ostatním sjezdujícím lyžařům povinnost pozorovat 

jedoucí provoz a v případě nutnosti sečkat; dále se musí v případě nutnosti 

přesvědčit také pohledem dozadu, že se může rozjet, aniž by ohrozil někoho 

jiného. Zde platí zvláštní pravidlo: sjezdující lyžař má přednost před rozjíždějícím 

se lyžařem. 

3. Lyžař musí jet kontrolovaně; musí přizpůsobit rychlost jízdy své dovednosti, 

obtížnosti tratě, sněhovým podmínkám, viditelnosti a přítomnosti ostatních osob. 

4. Lyžař musí v průběhu jízdy neustále a přesně pozorovat svah a ostatní osoby, 

musí dále přihlížet ke všem možným překážkám a styl jízdy přizpůsobit tak, aby se 

vyhnul každému nebezpečí anebo aby měl možnost zastavit před vznikem hrozící 

kolize; zde platí zásadní pravidlo jízdy na dohled. 

                                                 
14 Pichler: Handbuch des österreichischen Skirechts. 
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5. Pokud lyžař nemůže včas zastavit nebo vyhnout se, musí spadnout, aby tím 

zabránil hrozícímu střetu s jiným, anebo aby zmírnil sílu prudkého nárazu, pokud 

se toto zdá být vzhledem k daným podmínkám a snížení rizika účelné. 

6. Lyžař nacházející se vzadu a jedoucí rychleji musí svůj styl jízdy podřídit 

pomaleji jedoucímu lyžaři vepředu; tento má přednost před lyžařem jedoucím 

vzadu. Lyžař není povinen v průběhu své jízdy sledovat ostatní osoby za sebou. 

7. Vzadu jedoucí lyžař musí dodržovat bezpečný odstup od osob jedoucích vepředu. 

Předjíždějící lyžař nebo lyžař, který objíždí před ním jedoucí nebo stojící osoby 

musí též dodržovat náležitý odstup. 

8. Na křižovatkách mezi sjezdovkami a tratěmi vleku, mají lyžaři nacházející se na 

vleku přednost. 

9. Na křižovatkách mezi sjezdovkami a dopravními cestami nebo silnicemi, mají 

účastníci silničního provozu před lyžaři přednost. 

10. Lyžař se nesmí na nepřehledném nebo úzkém místě sjezdové tratě zbytečně 

zastavovat nebo zdržovat. Lyžař, který spadl, musí takové místo co nejrychleji 

opustit.  

11. Stoupající lyžaři a chodci mohou používat sjezdovou tratˇ pouze po jejích 

okrajích. 

12. Lyžař musí zohledňovat označení na sjezdových tratích. 

13. Sjezdové tratě mohou být užívány pouze prostřednictvím lyží nebo podobných 

zimních vybavení. 

14. Nikdo nesmí v průběhu lyžařského provozu nechat běhat volně zvířata na 

sjezdových tratích. 

15. Každý účastník lyžařské nehody musí zastavit, udat svou totožnost a v případě 

nutnosti poskytnout nezbytnou pomoc. 

 

  Tento návrh obsahuje několik důležitých bodů, kterými se nezabývají pravidla 

FIS. Je tedy důležitým doplňkem, pokud je uznáván příslušnými soudy. 
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5.7. Porušení sportovních pravidel 

 

Je řada možností, jak poškodit nebo ublížit jinému při lyžování. Otázka náhrady 

škody je však velmi problematická. Zejména uvědomíme-li si neznámou totožnost 

odpovědné osoby, pokud nezastaví v případě nehody a ujede, důkazní obtíže atd. 

V současné judikatuře zaujímají důležité místo pravidla FIS, která jsou velmi 

často aplikována na lyžařské nehody. 

Musíme však odlišovat klasické lyžování od závodního. Podle Stifflera pravidla 

FIS neplatí na uzavřených závodnických tratích.
15

 Pokud se však nejedná o zvlášť 

ohraničené závodnické sjezdy, mají i zde závodníci povinnost dodržovat pravidla FIS 

v plném rozsahu. Jednoznačně však mají závodníci povinnost v případě hrozící kolize 

přerušit závod a pokusit se o to, aby se vyhnuli ohrožené osobě. Kritická je však otázka, 

do jaké míry se má závodník koncentrovat na trať jako takovou a do jaké míry má 

předvídat to, zda se na sjezdové trati nacházejí jiné osoby. Profi- závodník může při 

světovém poháru spoléhat na to, že trať bude volná. 

Amatérské závody jsou uskutečňovány velmi často bez ohraničení od normálního 

lyžařského provozu na sjezdovce, zde je však přesné dodržení FIS pravidel ze 

sportovního hlediska absurdní. Závodníci se plně spoléhají na ohleduplnost ostatních 

lyžařů a věří tomu, že nebudou rušit závod. Pokud do trati vjede lyžař, který se neúčastní 

závodů a díky tomu dojde ke kolizi se závodníkem, plně odpovědným za vzniklou škodu 

se stává ten, který se neúčastnil závodu, pokud mohl přesvědčivě rozpoznat, že se jednalo 

o závod. Tato třetí osoba může však požadovat regres na pořadateli závodu, který 

dostatečně nezabezpečil a neoddělil závodní trať od normální sjezdové trati. 

V některých případech však může dojít ke střetu na tzv. permanentních (nebo 

WISBI) závodnických tratích. Zde by byla odpovědnost dělena mezi lyžaře, který se 

nachází na závodnické trati, neboť zde musí předpokládat i to, že se zde mohou 

vyskytnout jiné osoby a z toho důvodu si nemůže dovolit „jet na plno“; dále odpovědnost 

ponese i osoba, která nezávodí a případně i držitel sjezdovky, který měl trať více 

zabezpečit. 

Ke kolizím může však docházet i v cílovém prostoru. V cílové rovině se musí 

závodník pokusit co nejdříve zastavit a svůj sjezdový závodnický postoj změnit 

v kontrolovanou jízdu. 

                                                 
15

 Stiffler , Schweizerisches Skirecht 1991, Rz 64. 
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V případě dojezdu do cílové roviny musíme brát zřetel na chování závodníka, 

který se nachází ve výjimečné psychické a fyzické situaci. Pro vyčerpaného závodníka 

představuje někdy povinnost kontrolovaně se vyhnout velkou obtíž. Pokud se v cílové 

rovině nachází chodec, je jeho povinností, aby pozoroval blížící se závodníky a aby 

v případě nutnosti uskočil na stranu. 

Zemský soud ve Štýrském Hradci rozhodl o velmi komplikovaném případu pod 

spisovou značkou 6 R 70/97d. Zde se jednalo o nehodu při závodech v Nassfeld, při které 

žalující strana (závodnice) v cílové rovince, a to asi 60 m před cílem zastavila, aby se 

vyhnula chodci. Přitom byla sražena jinou závodnicí a v důsledku toho utrpěla těžká 

zranění. Žalováni byli vedle sjíždějící závodnice i pořadatelé závodu a další tři 

funkcionáři. Zemský soud v Grazu potvrdil odpovědnost za škodu u závodnice, která 

narazila do stojící sjezdařky, a odmítl spoluodpovědnost žalobkyně, která se v cílovém 

prostoru zastavila. Žalovaná měla rozpoznat, i přes špatné označení cíl, a při přiměřené 

míře opatrnosti se mohla překážce vyhnout a zabránit tak následnému střetu obou 

závodnic. 

Jedná se o velmi složitou problematiku, která musí být posouzena v konkrétním 

případě se zvláštním zřetelem. Provozování lyžování s sebou nese povinnost nošení 

helmy, která je nezbytná zejména u malých dětí, a to i když se účastní lyžařského kurzu 

s instruktorem, tak především i tehdy, když lyžují na nebezpečných prudkých svazích 

s rodiči. V naší právní úpravě, rovněž tak i v Rakousku, není povinnost používat helmu 

zakotvena. 

V novém italském řádu pro používání sjezdovek, který je zvláštní kapitolou mé 

práce, je tato zvláštní povinnost určena. Pro uživatele sjezdovek mladších 14 let platí 

povinnost nosit ochrannou helmu. Předpis pevně stanoví, jaký stupeň kvality musí 

ochranná přilba vykazovat. Přestupky proti této povinnosti nosit ochrannou helmu jsou 

sankcionovány pokutou až do výše 150,- EUR.  

Na základě stále stejně rostoucí intenzity provozu na sjezdovkách stejně jako na 

základě skutečnosti, že poranění hlavy právě u dětí a mladistvých jsou nadprůměrně časté 

a mají vážné následky, bylo by vhodné tuto povinnost zákonně upravit.  
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5.8. Náhrada škody při úrazech na těle; bolestné 

 

Tato problematika je upravena v § 1325 ABGB. Zranění je každé ublížení, a to 

buď na fyzickém, nebo psychickém zdraví. Zde bych se chtěla dále zabývat otázkou 

bolestného, které je upraveno v Rakousku odlišně. Jedná se o ideální (imateriální) škodu. 

Bolestné slouží k pokrytí fyzické a psychické bolesti. Musíme brát v úvahu zejména druh 

a délku zranění. 

V příloze je uvedena tabulka o rozhodovací praxi jednotlivých okresních soudů, 

která odráží stav z února 2005. Základním hlediskem je odlišení bolestí lehkých, 

středních, těžkých a velice závažných. Výše náhrady v uvedené tabulce je příkladně 

stanovena pro bolesti poškozeného za jeden kalendářní den. 

Např. v Innsbrucku, pokud dojde k lehkému zranění, poškozený obdrží 100,- až 

150,- EUR denně. Dojde-li ke středně vážnému zranění, bolestné se pohybuje mezi 

částkou 150,- a 200,- EUR denně. V případě vážného zranění, bolestné pokrývá částku 

200,- až 300,- EUR denně.  

 

5.9. Lyžařský úraz z technického pohledu 

 

Lyžařské střety můžeme zpravidla rozdělit do dvou typů, a to nehody bez účasti 

jiné osoby a nehody s cizí účastí. Blíže se zaměříme na lyžařské nehody s druhými 

účastníky. Pokud dojde k úrazu, je nutné zachovat následující postup. Nejprve je nutné 

oznámit vzniku úrazu horské službě, zajistit poškozené, účastníci by se měli prokázat a 

poskytnout nezbytné osobní údaje; dále zajistit transport poškozených, v Rakousku při 

vzniku úrazu se běžně nehoda nahlásí u příslušné policejní inspekce, kterou uvědomí 

záchranáři. Následně dochází k zachycení a zaznamenání místa střetu, a to zejména 

poloha místa střetu, technické údaje o sjezdovce, aktuální počasí, hustota provozu na 

sjezdovce, fotodokumentace místa střetu, záznam vzdáleností apod. Dále policie 

přistupuje k výslechu účastníků střetu a eventuálně svědků. Policejní protokol je předán 

po vyhotovení státnímu zástupci, který posoudí, zda se jedná o trestný čin. V případě 

pochybností je zpravidla zpracován znalecký posudek k průběhu lyžařské nehody. Znalec 

je ustanoven příslušným státním zástupcem, anebo soudem. Pokud dojde k zastavení 

trestního stíhání, není vyloučen civilněprávní proces. V rámci civilního procesu je 

většinou ustanoven soudní znalec.  
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Na rozdíl od dopravních nehod, v případě lyžařského střetu nemáme k dispozici 

žádné brzdné stopy, anebo zdeformované karoserie, střepy, části plechu, atd. na základě 

kterých bychom mohli stanovit přesnou míru pravděpodobnosti rychlosti obou účastníků 

nehody. Jediné, na základě čeho se znalec může vyjádřit k rychlosti, je zranění účastníků. 

Poškození lyží, anebo snowboardu – zejména škrábance na lyžích a snowboardu, 

eventuálně na vázání, anebo lyžařských botách, ohnuté lyžařské hůlky, poškození 

oblečení jsou jedinými objektivními důkazy vedle svědeckých výpovědí a zranění 

účastníků, na základě kterých je možné přibližně stanovit způsob střetu.  

Velmi důležitým nástrojem při stanovení průběhu nehody je místní šetření. 

Zejména v Rakousku je místní šetření běžnou praxí. Účastníci nehody a svědci se dostaví 

místo k soudu přímo na sjezdovou trať, kde probíhá ústní jednání za přítomnosti právních 

zástupců, většinou přibraného znalce a soudce. Již při sjezdu k místu, kde došlo k úrazu, 

je možné pozorovat způsob jízdy účastníků a jejich chování na sjezdovce. V takovém 

případě je možné zaznamenat, jakou technikou lyžaři sjíždějí svah, a to zda se jedná o 

paralelní oblouk, carvingový oblouk, anebo přívratný oblouk; dále zda se jedná o úzký, 

anebo široký oblouk; jakou rychlostí účastníci lyžují; způsob jejich reakcí atd. 

Pokud při střetu nedošlo k otřesu mozku při ztrátě vědomí, účastníci si většinou 

přesně pamatují, kde došlo ke střetu i za té situace, kdy místní šetření probíhá zpravidla 

až jeden rok po kolizi. Pokud se účastníci neshodují na přesném místě střetu, vychází se 

ze dvou variant, které účastníci označí.  

Znalec vyměří šířku sjezdové tratě, vzdálenosti od pevných bodů tak, aby přesně 

označil místo střetu. Dále se zkoumá možnost výhledu s ohledem na překážky, jako jsou 

vrcholky, koryta, výskyt stromů atd.  

Přítomní svědci jsou vyzváni, aby přesně a detailně popsali způsob lyžařského 

střetu. Na závěr účastníci nehody se vyjádří k tomu, jak probíhala jejich jízda před tím, 

než došlo ke kolizi, jak proběhla kolize a kde byla konečná poloha obou účastníků. 

Účastníci jsou zpravidla vyzváni, aby rekonstruovali svou jízdu, zejména s ohledem na 

volbu jízdní dráhy před střetem a v jaké fázi lyžařského oblouku ke kolizi došlo. Jedná se 

o velmi detailní popis nehody. Právní zástupci a znalec následně pokládají podrobné 

otázky ke způsobu jízdy, místu střetu, rychlosti, atd.  

Při předváděcí jízdě účastníků při místním šetření jsou zachyceny vertikální a 

horizontální vzdálenosti, délka mezi jednotlivými oblouky a úhel svahu. S těmito 

parametry je určena dráha, která byla zvolena. Znalec přesně určí, kde se účastníci 

nacházeli 1, 2, 3 sekundy před kolizí a vyjádří se i k možnosti vidět druhého účastníka 
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nehody a k možnosti střetu zabránit. Je možné určit, v jaké fázi se účastníci mohli vidět 

před střetem. Na základě shora uvedeného je možné určit, zda se jednalo o lyžaře, který 

přijížděl zezadu, zda byl rychlejší a která pravidla Lyžařské federace porušil. Dle 

pravidla FIS 3 lyžař jedoucí shora / zezadu, má volit svou jízdní dráhu takovým 

způsobem, aby neohrozil lyžaře jedoucí před ním. 
17

 

K nehodě může dojít i jiným způsobem, než 

střetem účastníků. V konkrétním případě je možné 

uvést nehodu, při které byla zraněna dívka na vleku, 

když se její bunda zachytila na vleku a byla vlečena 

několik metrů po zemi. Provozovateli vleku bylo 

kladeno za vinu, že lyžařský vlek byl zastaven až 

s velkým časovým odstupem. V takovém případě je 

možné, aby znalec posoudil možnost včasného 

zastavení vleku a vyjádřil se k reakci obsluhy vleku. 

Zajímavou otázkou je možnost výhledu 

účastníků. Běžně je tento argument uváděn v případě 

soudního řízení. Maximální rozměr možnosti 

výhledu je 240 stupňů horizontálně a 130 stupňů 

vertikálně. Hranice výhledu je v konkrétním případě 

dána individuálně (anatomie hlavy). Pohyb hlavy 

hraje v daném případě velkou roli. Zorné pole je 

oblast, která je vnímána při klidném držení hlavy a 

zaměřením očí. Zorné pole zahrnuje maximálně oblast přibližně 200 stupňů horizontálně, 

cca. 55 stupňů nahoru a 76 stupňů dolů, dohromady tedy 131 stupňů vertikálně.  

Lyžař má jinou možnost výhledu, než uživatel snowboardu.  

                                                 
17

 Ing. Michael Falkner, Aufklärung von Skiunfällen aus technischer Sicht, Ingernational Legal Congress 

Kaprun,  přednáška Leden 2010. 
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K nárazu dochází většinou střetem na pravé rameno, středem těla, anebo levým 

ramenem.  

Znalec se zpravidla může vyjádřit s ohledem na výskyt zranění, jakým způsobem 

došlo ke střetu.  

             
1
 

Úkolem soudního znalce je prověřit všechny možné okolnosti střetu a sdělit 

průběh nehody s nejvyšší mírou pravděpodobnosti, jak se odehrál. Znalec zpravidla 

vyloučí možnosti, které jsou z technického hlediska nepřijatelné a nepravděpodobné.  

V České republice je v seznamu soudních znalců uveden pouze jeden znalec, 

který se zabývá touto problematikou, a to pod zaměřením sport – provozování – 

lyžování. 

                                                 
1
 Ing. Michael Falkner, Aufklärung von Skiunfällen aus technischer Sicht, Ingernational Legal Congress 

Kaprun,  přednáška Leden 2010. 
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6. Odpovědnost za škodu v italském právu 

 

6.1. Italské mezinárodní právo soukromé  

 

Článek 3 italského zákona o mezinárodním právu soukromém ze dne 31.května 

1995, č. 218, upravuje italskou soudní pravomoc, která je dána tehdy, jestliže žalovaný 

má své bydliště nebo obvyklé místo pobytu v Itálii, anebo zde má svého zástupce, který 

podle čl. 77 je zplnomocněný jej zastupovat v civilněprávním řízení před soudem. 

Nezbytné je zdůraznit, že aplikační přednost má evropská úprava, v daném případě se 

jedná zejména o nařízení Brusel I. 

Pokud není založena soudní pravomoc podle článku 3, mohou se strany 

ujednáním, které prokáží v písemné formě, na italské soudní pravomoci dohodnout, 

anebo je dána i tehdy, pokud žalovaná strana se v procesu při prvním jednání nedovolá 

chybějící soudní pravomoci (čl. 4). Takto může být dohodnuta účastníky i pravomoc 

cizího soudu, pokud je ujednání v písemné formě a jedná se o dispozitivní práva 

účastníků. 

Článek 15 upravuje používání cizího práva. Cizí práva se použije podle svých 

vlastních kritérií výkladu a podle časové oblasti použití. Článek 16 upravuje výhradu 

veřejného pořádku (ordre public) a to tak, že cizího práva se neužije, pokud by výsledek 

byl v rozporu s veřejným pořádkem. Článek 17 upravuje užívání imperativních norem, 

které mají přednost, i když je zde odkaz na užití cizího práva. 

Článek 62 upravuje již odpovědnost za protiprávní činy. Odpovědnost za 

protiprávní činy se řídí právem toho státu, ve kterém došlo k výsledku vzniku škody. 

Poškozený může však požadovat použití práva toho státu, ve kterém došlo k jednání, 

které zapříčinilo vznik škody. Pokud se však jedná o osoby žijící v témže státě a patřící 

k témuž státu, užije se práva tohoto státu. 

 

6.2. Náhrada škody upravená v italském občanském zákoníku (Codice 

Civile) 

 

Náhrada škody je upravena v článku 1223, který stanoví, že náhrada škody (jak je 

definována v čl. 1226,1227) kvůli opomenutí či opoždění, musí zahrnovat jak ztrátu, 
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kterou věřitel utrpěl, tak ušlý zisk (1224), pokud jsou jejich přímým a bezprostředním 

následkem (1225, 1382, 1479, 1515, 1518, 2056, 429 aj.) 

Článek 1225 upravuje otázku předvídatelnosti škody. Jestliže opomenutí či 

zpoždění nejsou dlužníkem způsobeny úmyslně (2043, 2697), náhrada se vztahuje na 

škodu, která se mohla předpokládat v době vzniku závazku. 

Článek 1226 vypovídá o spravedlivém hodnocení škody, podle kterého jestliže 

nemůže být prokázána přesná výše škody, je její výše určena spravedlivým hodnocením 

soudce. 

Hlava devátá, která je pro nás rozhodující, se týká nezákonných činů. Článek 

2043 upravuje odškodnění za nezákonný čin, a to tak, že jakýkoliv čin, úmyslný nebo 

nedbalostní, který přivodí jiným nespravedlivou škodu, zavazuje toho, který spáchal 

tento čin, aby nahradil vzniklou škodu.  

Článek 2046 dále vypovídá o odpovědnosti za způsobení škody, tak, že za 

následky činu neodpovídá ten, který přivodil škodu, byl-li nepříčetný v momentu, kdy 

tento čin spáchal, s výjimkou případu, kdy tento stav nepříčetnosti si způsobil svojí 

vinou. V případě, že škoda byla způsobena nepříčetnou osobou, za odškodnění odpovídá 

ten, který nad nepříčetnou osobou drží dohled, mimo případ, kdy dokáže, že činu nebylo 

možno zabránit. V případě, že poškozený nemohl dosáhnout odškodnění od toho, kdo je 

odpovědný za dohled, soudce, pokud budeme brát v úvahu ekonomickou situaci stran, 

může odsoudit toho, kdo čin způsobil, ke spravedlivému odškodnění (čl. 2047). 

Článek 2048 určuje odpovědnost rodičů, poručníků, vychovatelů a učitelů. Otec a 

matka, nebo poručník jsou odpovědni za škodu způsobenou nezákonným činem 

nezaopatřených nezletilých dětí nebo jim svěřeným osobám, které s nimi bydlí. Poručníci 

a ti, kteří vyučují řemeslo či umění, jsou odpovědni za škodu způsobenou nezákonným 

činem svých žáků a učňů v době, kdy jsou pod jejich dohledem. Výše uvedené osoby se 

zbaví odpovědnosti pouze v případě, jestliže dokáží, že činu nemohly zabránit.V případě 

náhrady škody na zdraví jsou v italském právu přiznány následující položky, a to „danno 

biologico“ (biologická újma), denní sazba ve výši 136,- € za jeden den (dle délky 

pracovní neschopnosti) a psychická újma.  

Je rozlišováno, zda se jednalo o trestný čin, anebo zda jednání nebylo 

kvalifikováno jako trestný čin. V takovém případě je hrazena újma, která vychází 

z porušení práv chráněných italskou ústavou, jako je např. zdraví (čl. 32 italské ústavy), 

právo na založení rodiny (čl. 29 a 30 ústavy).  
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Je nutné zdůraznit, že rozsudkem italského senátu č. 26972 ze dne 11.11.2008 

bylo zrušeno de facto bolestné jako škodní položka. Nyní je rozlišováno pouze mezi 

„danno patrimoniale“ (věcná škoda) a „danno non patrimoniale“ (osobní škoda). Nárok 

na bolestné není v současné době samostatnou položkou osobní škody. S tímto pojmem 

je v současné době popsána subjektivní situace poškozeného, která vznikla v důsledku 

škodní události.  

Italská judikatura pracuje s „danno biologico“ (biologická újma). Výše 

odškodnění je určována dle příslušných tabulek, které se v jednotlivých oblastech Itálie 

liší. Stupeň invalidity je určován soudním znalcem z oboru medicína. „Danno biologico“ 

je stanovena na základě znaleckého posudku, který je nezbytný pro další soudní postup. 

Bez zpracování znaleckého posudku, který je zadáván před podáním žaloby, nelze určit 

výši možného odškodnění a není možné uplatnění těchto nároků soudní cestou. 

Poškozený se v takovém případě musí zpravidla dostavit k vyšetření k soudnímu znalci, 

který zpracovává znalecký posudek. Je běžnou praxí, že posudek si žalující strana nechá 

zpracovat před uplatněním nároků soudní cestou.  

Výše odškodnění je rozdělena v tabulkách podle věku poškozeného, stupni 

invalidity a liší se např. v Pise, Genua, Bologna, Miláno, Řím, Palermo, Calabria atd.  

„Danno biologico“ může popsat a definovat následovně. Jedná se o dočasné nebo 

permanentní poškození zdraví, které se projevuje negativním způsobem v životě 

poškozeného. Pokud poškozený následkem úrazu utrpí poranění, hovoří se o dočasné 

biologické újmě, která může znamenat úplné nebo částečné poškození zdraví. V tomto 

směru se vyjádří příslušný znalec zejména k délce pracovní neschopnosti. Pokud se u 

poškozeného projeví trvalé následky, jedná se o trvalou biologickou újmu. V takovém 

případě znalec určí stupeň invalidity. Poškození zdraví se může projevit i v pracovní 

schopnosti poškozeného, v takovém případě se jedná o „danno patrimoniale specifico“.  

Při poranění / hnutí krční páteře italské soudy přiznávají poškozeným 3.000,- € až  

4.000,- €. V jiném případě při komplikované ruptuře hlezenního kloubu s přetržením 

křížového vazu je přiznávána částka 125.000,- €. Částka 230.000,- € je stanovena 

v případě fraktuře kyčelního kloubu. V případě ochrnutí byla přiznána částka      

960.000,- €.  

Pokud bylo v průběhu řízení prokázáno, že poškozený na základě poranění je 

omezen v běžném životě (sport, aktivity ve volném čase), může soud navýšit částku ještě 

o 10 až 40 %. Jedná se o „personalizzazione del danno“. Tato položka musí být 
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prokázána na základě svědeckých výpovědí a znaleckého posudku. Výše odškodnění 

v Itálii je minimálně třikrát vyšší, než je běžné v Německu.  

 

 

6.3. Italský řád pro používání sjezdovek a stanovisko judikatury 

 

V Itálii vstoupil v platnost v roce 2004 nový zákon o užívání sjezdovek. 

Předložený zákon obsahuje 23 článků. Představuje zjevně trochu nekoordinovaný 

výsledek řady parlamentních iniciativ, které byly motivovány hlášeními o rostoucím 

počtu úrazů na sjezdovkách rozšířených v médiích, které se částečně zakládají na 

pochybných statistikách. Jen pro zajímavost podle české statistky, v českých horách 

došlo podle výroční zprávy horské služby v roce 2004 přibližně k 6 757 úrazům, kde 

zasahovala horská služba. K nejvíce úrazům došlo v Krkonoších, kde počet raněných 

dosahoval přibližně počtu 2 369. Nejčastějším úrazem jsou zlomeniny (1 699). Zranění 

s následkem úmrtí bylo za rok 2004 celkem 15. Tato statistika je však zpracována za celý 

rok. Osobně si však myslím, že úrazy způsobené v letní sezóně se velmi rozšířily a co do 

počtu jsou již srovnatelné i s lyžařskými úrazy. Tuto statistiku uvádím jen pro srovnání 

s ostatními zeměmi. 

Pokud se vrátíme k italskému zákonu, tak se o něm již během vzniku, tak i po 

zveřejnění uvnitř i mimo Itálii velmi kontroverzně diskutovalo, přičemž byla 

zodpovězena také otázka, zda je smysluplné, popř. možné vtěsnat provozování zimních 

sportů do přísných pravidel.
2
 

Je nutné si povšimnout toho, že zákon v širších oblastech obsahuje pouze 

základní ustanovení a tím závisí budoucí konkrétní právní situace na italských 

sjezdovkách velmi na tom, zda a v jaké formě využijí regiony svoji pravomoc vydat 

prováděcí zákon. 

Článek 2 zákona definuje nejprve pojem „lyžařská oblast“, přičemž jsou regiony 

vyzvány, aby vyhláškou stanovily územní rozsah a druhy sportů, které je zde povoleno 

provozovat. Regiony mohou určité sjezdovky (části sjezdovek) vyhradit jednotlivým 

druhům zimních sportů (jako např. sáňkování), stejně jako jízdu na snowboardu na 

určitých sjezdovkách – s časovým omezením – zcela zakázat. V protikladu k omezením 

pro sáňkování není tato zákonná úprava zcela věcně odůvodněna, neboť snowboard – 

                                                 
2
  Dr. Carlo Bruccoleri, prezident zemského soudu v Bozen, ve své přednášce při příležitosti setkání 

kongresu Skilex v Obergurglu 23.3.2004. 
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právě ve srovnání s carvingovými lyžemi – není zařazen jako nebezpečné sportovní 

vybavení a také statistika střetů neukazuje nadměrný podíl snowboardistů, jak již bylo 

uvedeno. 

  

Ve středně velkých lyžařských oblastech jsou obce oprávněny při potřebě 

v určitém období sjezdovky (části sjezdovek) uzavřít pro trénink světového poháru, ve 

velkých lyžařských oblastech mohou vyhradit ještě místa pro provozování akrobatického 

a snowboardového lyžování (tzv. snowpark). V obou případech je předepsáno dostatečné 

oddělení od ostatních sjezdovek, zvláštní bezpečnostní opatření stejně jako odpovídající 

vybavení účastníků, zejména ochranná helma. 

Podle jednotného rakouského názoru musí být závodní trasy, a tím také 

tréninkové závodní trasy nebo tzv. WISBI – trasy lépe zajištěny než normální sjezdovky, 

protože lyžaři jsou nuceni jet riskantně. Sporné je, zda italský zákon je možné chápat tak, 

že lyžařské závody nebo tréninkové sjezdy se smějí provozovat stále pouze při 

prostorovém oddělení od ostatních sjezdovek, což by se mělo zásadně doporučit. 

V této souvislosti je možné poukázat také na novější rozhodnutí Vrchního 

zemského soudu v Grazu, podle něhož by byl majitel sjezdovky všeobecně povinen 

zakázat soukromě připravené tréninkové závody, které nedisponují odpovídajícími 

bezpečnostními opatřeními, což s sebou přinese neúnosné rozšíření povinnosti kontroly 

majitele sjezdovky. 

Článek 3 s nadpisem „povinnosti majitele sjezdovky“ opravňuje regiony 

definovat prováděcím předpisem bezpečnostní standardy, které má zajistit majitel 

sjezdovky. Zákon samotný obsahuje pouze všeobecnou zásadu, že majitelé sjezdovek 

mají povinnost chránit uživatele před existujícími překážkami podél sjezdovek s pomocí 

odpovídajících bezpečnostních opatření a upozornění na nebezpečí. Omezení na atypické 

nebezpečí zde není zřejmé, ačkoli tento pojem (pericoli atipici) se vyskytuje v článku 7 

odst. 2. Při doslovném výkladu by bylo nutné zajistit každý strom nebo skálu podél 

sjezdovky, což by neodpovídalo rakouskému pojetí povinnosti zajistit bezpečnost na 

sjezdovkách a standardní to není ani v Itálii. 

Článek 7 nese název „obnova a udržování lyžařských oblastí“ a stanoví, že: 

 majitel sjezdovky se musí starat podle příslušných regionálních ustanovení o 

řádnou a mimořádnou údržbu lyžařských oblastí 

 musí upozornit na špatný stav sjezdovky 
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 odstranit atypické nebezpečí, a pokud toto není možné, musí být sjezdovka 

uzavřena. 

 

Nevymezeno zůstává, co se rozumí pod pojmem špatný stav sjezdovky („cattive 

condizioni“), přičemž také toto ustanovení s sebou nese značnou nejistotu. Podle 

rakouského pojetí neznamenají např. ojediněle zledovatělá nebo nezasněžená místa 

povinnost varovat nebo uzavřít místo, ani jiný závazek majitele sjezdovky. Uzavření 

sjezdovky se požaduje při zledovatění nebo nedostatku sněhu na velké ploše sjezdové 

tratě.
3
 

Vedle shora uvedených upozornění na nebezpečí týkající se stavu sjezdovky je 

majitel sjezdovky povinen podle článku 5 a 6 zákona vybudovat informační tabule, které 

informují o způsobu popisu sjezdovek, stupni obtížnosti a pravidlech. Toto ustanovení je 

bez výhrad přijato, přičemž je vhodné připomenout, že k iniciativě pojišťoven se 

podobné informační tabule nacházejí v mnoha rakouských lyžařských oblastech.
4
 

Podle článku 3 odst. 2 musí majitel sjezdovky zajistit záchrannou službu a také 

převoz do nejbližší nemocnice a sestavit roční úrazovou statistiku. Také zřízení služby na 

sjezdovkách, která se stará o zraněné, představuje v Rakousku přinejmenším ve větších 

lyžařských oblastech naprostý standard, který je dodržován bez příslušných zákonných 

ustanovení. Italský zákon neříká nic o tom, zda neexistence nebo selhání záchranné 

služby s sebou může nést také občanskoprávní důsledky, což by bylo možné přijmout na 

základě charakteru jako „ochrannou normu“.
5
 

Článek 4 s nadpisem „ručení majitele sjezdovky“ obsahuje především pouze 

programovou větu, že majitelé sjezdovky jsou občanskoprávně odpovědni za dodržování 

pořádku a bezpečnosti provozu na sjezdovkách. Vlastní obsah tohoto článku je ten, že se 

majitelům sjezdovek zákonně předepisuje uzavřít zákonné pojištění odpovědnosti, jehož 

krytí se vztahuje na veškeré škody u uživatelů sjezdovek a třetích osob, které nastanou 

v souvislosti s provozováním lyžařské oblasti.
6
 

O nutnosti tohoto ustanovení pro Italy i pro Rakušany je možno pochybovat, 

neboť majitelé sjezdovky jsou zpravidla dobrovolně pojištěni, každopádně o 

nevymahatelnosti tohoto požadavku je možné stěží pochybovat.  

                                                 
3
  Pichler, Handbuch des österreichischen Schirechts (1987), str. 40. 

4
  Zejména v jižním Tyrolsku nacházíme obrázky, které upozorňují na pravidla FIS, a to humorným 

(zábavným) způsobem. 
5
  V zákoně je pouze stanoveno uložení správní pokuty, která může dosáhnout až 200.000,- EUR. 

6
  V případě, že majitel neuzavře uvedené pojištění, může být sankcionován až do výše 200.000,- EUR a 

dále to může vést až k odejmutí povolení k provozování vleku. 
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V Itálii se kritizovalo především to, že v této souvislosti nebylo předepsáno 

povinně uzavřít pojištění odpovědnosti pro uživatele sjezdovek. Pro Rakousko jako 

turistický stát je nutné vzít v úvahu, že značná část uživatelů sjezdovek pochází ze 

zahraničí a obzvláště roste zimní turistika z bývalých východních států. Zde jsou 

soukromé pojišťovny (s odpovídající částkou krytou pojištěním) vzácností, čímž se jeví 

prosazování požadavku velmi ztížené až beznadějné. 

Pro zavedení soukromého pojištění odpovědnosti pro sportovce byly v rámci 

právně-politické diskuse v Německu a Rakousku vysloveny závažné důvody. Přesto je 

nutné uvážit zvýšení pojistné ochrany tím, že majitelé sjezdovky by uzavřeli skupinovou 

pojistnou smlouvu, ke které by zákazníci přistoupili zakoupením permanentky.  

Článek 16 je nadepsán pojmem „motorová vozidla“ (mezzi mechanici) a jsou tím 

myšleny zřejmě nejen pásová vozidla, ale veškeré stroje, které je možné použít k údržbě 

a péči o sjezdovky nebo o vleky. 

Vozidla ve shora uvedeném smyslu smějí jezdit po sjezdovkách pouze mimo 

provozní dobu sjezdovek. Výjimku tvoří pouze naléhavé případy (casi di necessitá e 

urgenza), pokud jsou použity optické a akustické varovné signály.
7
 

Nesporné je, že všechny druhy motorových vozidel představují ve stále hustějším 

provozu na sjezdovkách velké nebezpečí, přičemž v Rakousku je sporné, zda pásová 

vozidla podléhají přísné odpovědnosti za škodu (EKHG). Přesto je v mnoha lyžařských 

oblastech k vidění, že se začalo z časových popř. úsporných důvodů se systematickou 

úpravou právě před ukončením jízd na vleku, což ostatně představuje zbytečné riziko pro 

lyžaře sjíždějící dolů. Na tom nemůže změnit nic ani zásadně správná námitka, že při 

dodržení pravidel na sjezdovce (především jízdy na dohled) musí být pro uživatele 

sjezdovky možné vyhnout se střetu s vozidlem na sjezdovce. 

Také v Rakousku se objevily několikrát snahy upravit pravidla na sjezdovce 

zákonem.
7
 Pro vydání zákonných pravidel hovoří bezpochyby argument právní 

srozumitelnosti, zvláště např. u některých pravidel FIS o tom existují určité nejasnosti, 

zda tyto napodobují důležitý dopravní předpis. Ostatně je možné pozorovat, že sportovní 

záležitosti spadají pod generální doložku článku 12 odst. 1 spolkové ústavy a proto je 

jednotná spolková úprava jen těžko možná. Kromě toho je nutné zohlednit mezistátní 

charakter lyžování, přičemž by nebyly jistě žádoucí odchylky v jednotlivých alpských 

                                                 
7
  V takovýchto nouzových případech mají tato vozidla přednost před ostatními uživateli sjezdovky. 

7
  Zejména se jedná o snahy Pichlera – Pistenordnungsentwurf (POE). 
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zemích. Základem pravidel by měla být bezpochyby více či méně celosvětově uznávaná 

pravidla FIS. 

Itálie jde s předloženým zákonem cestou uzákonění lyžařského sportu a vytvořila 

soubor zákonných povinností v chování, které jsou relevantní pro případ ručení, ale jsou 

také jištěny podle správně-trestního práva. Italský zákon přejímá pouze část pravidel FIS, 

něco zůstává neregulované, v některých bodech se objevují odchylky od pravidel FIS a 

od vydané judikatury alpských zemí. 

Článek 9 s názvem „rychlost“ obsahuje v podstatě pravidla FIS 1 a 2, přičemž 

nařízení o přizpůsobení jízdy situaci je doplněno řadou příkladů. Právem je zde 

kritizováno, že oproti znění pravidla FIS 2 zde není zmíněno, že každý lyžař musí svoji 

rychlost a způsob jízdy přizpůsobit především svým dovednostem. 

Článek 10 („přednost“) odpovídá v podstatě pravidlu FIS 3, podle kterého musí 

zezadu jedoucí lyžař vybrat svoji jízdní dráhu tak, aby neohrozil lyžaře jedoucí před ním. 

 Použití těchto samo o sobě jednoduchých a bez pochyby hlavních pravidel pro přednost 

může být pak problematické, pokud lyžař jedoucí v době střetu nebo krátce před ním 

směrem dolů byl zároveň lyžařem rychlejším (tzv. protínající se předjíždění). V tomto 

případě nese odpovědnost za střet přesto rychlejší lyžař, protože při přiblížení k místě 

střetu měl možnost druhého lyžaře pozorovat a reagovat tak, aby se střetu vyhnul. V této 

souvislosti je sporné, zda se pojmy vpředu a vzadu vztahují na podélnou osu sjezdovky 

nebo na směr jízdy obou lyžařů. K tomuto speciálnímu případu neexistuje jednoznačná 

úprava v uznaných pravidlech ani v italském zákoně. 

Článek 11 („předjíždění“) v podstatě odpovídá pravidlu FIS 4. Článek 12 

(„křížení“) postihuje úpravu, která není v pravidlech FIS uvedena, v Rakousku byla ale 

již diskutována: při křížení platí přednost zprava. Podle rakouského práva a nové 

judikatury Nejvyššího soudu se při křížení na sjezdovce vychází z rovnosti, což znamená, 

že se každý uživatel sjezdovky musí k této neuralgické oblasti sjezdovky přiblížit se 

zvýšenou opatrností a otázka přednosti se podle terénu a přibližovací linie opět řídí podle 

pravidla FIS 3 (přednost předních lyžařů). Sjezdovka s povinností dát přednost existuje 

podle rakouského pojetí naproti tomu pouze poté, když je zcela patrný silně rozdílný 

dopravní význam obou sjezdovek, přičemž záleží na významu nápadnosti terénu a ne na 

počtu uživatelů. V tomto případě probíhá vjezd do lyžařského nájezdu podle pravidla FIS 

5 a tedy s povinností dát přednost. Podle pravidla FIS 8 je uživatel sjezdovky povinen 

dbát značení na sjezdovce (ustanovení tohoto druhu se v italském zákoně nenachází), 

přičemž přednost závazně upravují další tabule zřízené majitelem sjezdovky. 
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Ačkoli italskému zákonu přísluší, že zásadu přednosti zprava každý běžně zná ze 

silničního provozu, musí být kvůli své strnulosti odmítnuta. Mnohem více než 

v silničním provozu tím vznikne velká nejistota, že lyžař sjíždějící dolů může pouze 

obtížně posoudit, zda je možné příjezdové cesty ústící do sjezdovky, jednotlivé jízdní 

dráhy nebo lyžaři rozježděný terén považovat za křižovatku, kde vzniká předepsaná 

přednost. Je nutné věřit, že italští majitelé sjezdovek umístí odpovídající značení, a tím 

bude pravidlo o přednosti opět přebytečné. 

Článek 13 („zastavení“) vychází do té míry z pravidla FIS 6, kdy se od uživatele 

sjezdovky, který na sjezdovce zastavil, obecně požaduje, aby se odebral na okraj 

sjezdovky. Nehledě k tomu, že tato úprava nevyhovuje spontánnosti lyžaře, je proto také 

nevěcná, protože podle terénu zastavení uprostřed přehledné sjezdovky může být zcela 

bezpečné. 

Článek 14 obsahuje zákonnou povinnost odpovídající pravidlu FIS 9 k poskytnutí 

pomoci v nouzových případech, přičemž je nutné ohlásit nehodu majiteli sjezdovky. 

Přestupky proti tomuto ustanovení jsou trestány pokutou až do 1.000,- EUR. 

Článek 15 („sestup a výstup“) pojednává o problematice chodců na sjezdovce, 

což je zmíněno v pravidle FIS 7, popř. § 12 POE (Návrhu řádu rakouského kuratoria pro 

alpinskou bezpečnost). Podle italského sjezdařského řádu je výstup pěšky přípustný 

pouze v naléhavých případech, výstup na sjezdovce s připnutými lyžemi (skialpinismus) 

pouze při výslovném povolení majitele sjezdovky. Sestup bez lyží je dovolen, pokud se 

uskuteční na okraji sjezdovky. 

Toto odporuje shora citovaným, všeobecně uznávaným pravidlům, neboť podle 

pravidla FIS 7 je výstup povolen v každé formě a vždy, pokud se uskuteční na okraji 

sjezdovky. 

Co se týče výstupu lyžařských turistů na sjezdovce (skialpinistů) je možné 

judikaturu v Rakousku podle nejnovější diskuse shrnout tak, že výstup na okraji 

sjezdovky je sice podle sjezdařských pravidel povolen, majitel sjezdovky to však může i 

mimo provozní dobu vleku zakázat. 

Článek 20 stanoví, že ustanovení tohoto zákona je možné použít ve stejné míře 

pro lyžaře a snowboardisty. Do zákona tak nebyla převzata zvláštní pravidla pro 

snowboardisty, vypracované jednotlivými organizacemi. 

Do zákona nebyl převzat dále obsah pravidla FIS 8 (respektování značení) a 10 

(povinnost vyhnout se) stejně jako důležité pravidlo FIS 5 (vjetí, rozjíždění a jízda do 

kopce). Ohledně naposledy zmíněného pravidla FIS 5 je také k podivu, že nejen do 
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sjezdovky vjíždějící uživatel a po zastavení se opět rozjíždějící lyžař je povinen dbát 

zvláštní pozornosti, ale také každý, kdo se pohybuje nebo jede směrem nahoru, je 

povinen dát přednost. 

Článek 19 stanoví pod názvem „rozdělení viny“, že při střetu lyžařů se až do 

prokázání opaku vychází z toho, že každý je za vzniklou škodu odpovědný stejnou 

měrou. 

Tím se, pokud se poškozenému podaří dokázat fyzický střet, stejně jakou 

příčinnou souvislost se vzniklou škodou, zavádí ručení za domnělé zavinění, které bylo 

zřejmě převzato z italského práva o silničním provozu (čl. 2054 odst. 2 občan. zák.). 

Také rakouská judikatura vychází z toho, že pro případ, že se nepodaří dokázat zavinění, 

mimořádné ohrožení provozu ani neodvratitelná událost, se použije rozdělení viny podle 

míry běžného ohrožení provozu. Toto srovnání již ukazuje, že podle rakouského 

právního výkladu může být takové domnělé ručení uplatněno pouze tam, kde existuje 

nadprůměrný stav ohrožení. Toto není v lyžování také ve srovnání s ostatními druhy 

sportu ten případ, proto by se mělo zůstat u důkazního břemene poškozeného. 

Z praktického hlediska zůstává sporné, zda v zájmu poškozeného může být 

skutečně docílen žádaný efekt rychlého vyřízení škodných událostí a odlehčení soudům, 

neboť při nejasném průběhu nehody se každý poškozený pokusí získat alespoň polovinu 

náhrady. 

Článek 8 zavádí novou povinnost pro uživatele sjezdovek mladších 14 let, a to 

povinnost nosit ochrannou helmu. Nedodržení tohoto ustanovení s sebou může přinášet i 

potrestání, a to pokutou až do výše 150,- EUR. 

Článek 17 s názvem „lyžování mimo sjezdovku a turistika na lyžích“ především 

objasňuje, že majitel sjezdovky není odpovědný za nehody mimo sjezdovku.
8
 

Je vhodné zde připomenout, že článek 17 dále zavazuje každého výletníka podle 

okolností se vhodně vybavit a při lavinovém nebezpečí si s sebou vzít lavinové 

signalizační zařízení. 

Pro úplnost je nutné uvést, že italský zákon stanoví ohledně ploch na sjezdovce 

uvedených v nařízení nucenou službu ve prospěch majitelů sjezdovek, přičemž výše 

odškodnění, které má být vyplaceno vlastníkům pozemků, je rovněž stanoveno regiony. 

                                                 
8
  Často diskutovaným problémem odpovědnosti provozovatele sjezdovky je případ, kdy lyžaři v důsledku 

špatné zábrany nebo kontroly vjedou do lavinové oblasti a v důsledku pádu laviny způsobí škodu ostatním 

uživatelům sjezdovky nebo v důsledku laviny dojde k zasypání osob nacházejících se na sjezdovce. 
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Zákon obsahuje dále velkorysé přísliby dotací k financování informačních 

prostředků týkající se bezpečnosti při sportech na sjezdovkách (čl. 5 odst. 1), stejně jako 

k výstavbě bezpečnostních opatření a zasněžovacích zařízení (čl. 7 odst. 5 a 6). 

Jak již bylo zmíněno, jsou v zákoně stanoveny skoro u každého článku sankční 

ustanovení, přičemž výše trestu se velmi silně mění.
9
 Výkon jednotlivých trestů přísluší 

regionům, stejně jako příslušným orgánům veřejné kontroly. Článek 21 apeluje na 

lyžařské instruktory, aby ohlásili přestupky proti pravidlům na sjezdových tratích. 

Závěrem podle mého názoru oddělení sjezdovek podle italského zákona zvláště 

pro lyžaře a zvlášť pro snowboardisty není nutné a ostatně prakticky také proveditelné. 

Zákonně určit druh a rozsah povinnosti dodržovat bezpečnost na sjezdovkách se jeví jako 

těžko realizovatelný záměr. Italská úprava je přebytečná a nejasná, přičemž Rakousko 

prokázalo, že by se mělo zůstat u teorií a judikaturou vyvinutého pohyblivého systému 

definování atypického nebezpečí.  

Zákonná povinnost zřídit záchrannou službu na sjezdovce není v Rakousku nutná, 

neboť tato je ve většině lyžařských oblastech nabízena dobrovolně. To samé platí pro 

zavedení povinnosti zákonného pojištění odpovědnosti pro majitele sjezdovek, které je 

ostatně na základě majetkové situace lyžařské oblasti věcně stěží odůvodnitelné. 

Mnohem důležitější by bylo úplné soukromé zákonné pojištění odpovědnosti pro 

uživatele sjezdovek, které by mohlo být dosaženo skupinovým pojištěním uzavřeným 

majitelem sjezdovky. 

Zákonné omezení použití motorových vozidel během provozu na sjezdovce je 

správné a bylo by uvítáno jak v Rakousku, tak i v ČR. Současně by se mělo uvažovat o 

zahrnutí pásových vozidel (motorových skútrů tzv. skidoo) z důvodu jejich 

nebezpečnosti do oblasti speciální odpovědnosti za vzniklou škodu. 

Na zákonné stanovení pravidel pro sjezdovky je možné kriticky nahlížet již proto, 

že přizpůsobení a další rozvoj pravidel FIS, ke kterému dochází s mezinárodním 

souhlasem, se osvědčilo doposud také pro Rakousko. Italský zákon naproti tomu s sebou 

díky částečně značným odchylkám od pravidel FIS nese zvýšenou právní nejistotu. 

Zavedení zákonné přednosti u křižovatek na sjezdovkách je nutné zcela odmítnout. 

V zákoně zakotvené společné ručení při neobjasněných střetech, které se 

vyrovnají ručení za domnělé zavinění, může náhradu škody sice podle okolností pro 

poškozeného zjednodušit, nehodilo by se však do systému rakouského práva o náhradě 

                                                 
9
  Překročení přiměřené rychlosti podle článku 9 je trestáno např. pokutou mezi 20,- a 250,- EUR. 
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škody, zvláště když neexistuje rizikovost nutná pro takové přísné ručení při sportech na 

sjezdovkách. 

Zákonná povinnost nosit ochrannou helmu pro uživatele sjezdovek mladší 14 let 

by byla vhodná pro Rakousko i ČR. Stejně důležité by bylo právní ustanovení proti 

rostoucímu nadměrnému používání alkoholu na sjezdovkách, které chybí i v italském 

zákoně. 



 126 

7. Příklady soudních rozhodnutí týkající se problematiky 

odpovědnosti za škodu s mezinárodním prvkem při 

sportovních úrazech 

 

Rozhodnutí českých soudů 

I. 

   

Rozsudek obvodního soudu pro Prahu 4 č.j.: 16C 109/98-82 rozhodl ve věci tak, že 

žalobní návrh je opodstatněn. Jednalo se zde o lyžařskou nehodu v oblasti Pitztal 

(Rakousko), kde k nehodě došlo mezi německou státní příslušnicí (žalobkyně) a českým 

státním občanem (žalovaný). Soud v uvedeném případě především zkoumal, zda je 

v jeho pravomoci věc rozhodnout. Vycházel tak z ustanovení § 37 zák.č. 97/1963 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém a procesním, z něhož vyplývá, že pravomoc českých 

soudů v majetkových sporech je dána, je-li dána podle českých předpisů jejich 

příslušnost. Zdejší soud byl k projednávání tohoto sporu příslušným soudem, neboť 

žalovaný měl bydliště v obvodu Městské části Praha 4 a byla tedy dána příslušnost 

českého soudu. 

  Žalobkyně se domáhala zaplacení částky 200.000,- öS s přísl. a 3.071,82 DM 

s přísl. s tím, že žalovaný do ní při lyžování narazil a způsobil žalobkyni vážná zranění. 

 Soud dále zkoumal, jakým právním řádem se bude spor řídit. Podle § 15 ZMPS se 

nároky na náhradu škody, nejde-li o porušení povinnosti vyplývající ze smluv a jiných 

právních úkonů, řídí právem místa, kde škoda vznikla nebo místa, kde došlo ke 

skutečnosti, která zakládá nárok na náhradu škody. Protože došlo ke škodě na území 

Rakouska, soud jako hmotněprávní normu použil všeobecný občanský zákoník rakouské 

republiky ze dne 1.6.1811 v platném znění. 

  V řízení vyšlo najevo, že žalovaný v úseku, kde věděl, že je terénní zlom, za který 

není vidět, navíc u okraje sjezdovky, kde má menší prostor k manévrování, jel takovým 

způsobem, že nedokázal zabránit kolizi s žalobkyní a zezadu do ní narazil. Žalovaného 

neomlouvala ta skutečnost, že viděl žalobkyni, jak se snaží zatáčet doleva a že z toho 

dovozoval, že žalobkyně ho zahlédla. Soud jako vodítko k posouzení adekvátního 

chování na sjezdovce použil pravidla lyžařské federace, která sice nejsou obecně 

závazným předpisem, nicméně obsahují všeobecně respektované zásady lyžování na 
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sjezdovkách. Žalovaný byl povinen jet tak, aby v rozsahu své možnosti dohledu mohl 

zastavit nebo se dokázal lyžařce jedoucí před ním vyhnout. Tato povinnost byla zesílena 

tím, že se jednalo o nepřehledný terén u okraje sjezdovky. 

  Na základě výše uvedených skutečností soud dospěl mezitímním rozsudkem 

k závěru, že žalovaný způsobil žalobkyni újmu na její osobě ve smyslu ustanovení § 

1293 všeobecného občanského zákoníku Rakouska. Tuto škodu soud považuje ve smyslu 

ustanovení § 1294 za škodu vzniklou protiprávním jednáním žalovaného, kterou způsobil 

úmyslně, ne však ve zlém úmyslu, ale nedopatřením spočívajícím v tom, že nebyl 

náležitě pozorný. Žalobkyně se proto podle § 1295 ABGB mohla po žalovaném domáhat 

náhrady škody a činila tak po právu. 

  Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl nakonec tak, že rozsudek 

soudu I.stupně potvrdil. I odvolací soud posuzoval daný případ podle Směrnice pro 

úpravu a údržbu sjezdových tratí, která obsahuje též pravidla chování sjezdaře 

Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Tato směrnice sice není obecně závazným právním 

předpisem, obsahuje však všeobecně uznávané zásady pro bezpečné chování na 

sjezdovkách a také na rakouských lyžařských tratích je respektována. 

 

II. 

   

Městský soud v Praze pod č.j.: 18 Co 448/2000-54 rozhodl o odvolání proti 

rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4. Soud I.stupně mezitímním rozsudkem dospěl 

k závěru, že žalobní návrh žalobkyně je co do právního základu opodstatněný. Žalobkyní 

byla rakouská státní občanka a žalovaným český státní občan. Žalobkyně utrpěla zranění, 

které jí žalovaný způsobil svou neopatrnou jízdou na sjezdovce. Soud dospěl k závěru, že 

je soudem pravomocným s tím, že pravomoc je dána ustanovením § 37 ZMPS a 

ustanovením § 84 a § 85 o.s.ř. Právní posouzení nároku bylo třeba provést podle 

hmotného práva rakouského, a to ve smyslu ustanovení § 15 ZMPS s tím, že ke škodě 

došlo na území Rakouska. Věc soud posoudil dle ustanovení § 1294, § 1295 a § 1325 

ABGB. Ohledně skutkového stavu soud dospěl k závěru, že mezi účastníky nebylo sporu 

o tom, že v r. 1999 došlo na sjezdovce u katastru obce Altenmarkt – Zauchensee ke 

střetu, když žalobkyně jela na snowboardu a žalovaný na lyžích. Rozpor mezi účastníky 

byl v tom, kdo srážku zavinil. Při posouzení této otázky vycházel soud I.stupně 

z pravidel FIS, která jasně vysvětlují zásady bezpečného pohybu na sjezdovkách při jízdě 

na snowboardu nebo na lyžích. Z hlediska těchto zásad měl žalovaný respektovat, že ten, 
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kdo je vepředu, tedy žalobkyně, má přednost. Jako zkušený lyžař měl též žalovaný 

vycházet z toho, že má dodržovat dostatečný odstup od sjezdaře jedoucího před ním. 

Naopak nelze po žalobkyni jako osobě jedoucí před žalovaným požadovat, aby měla 

přehled o situaci za sebou. Soud proto dospěl k závěru, že žalovaný žalobkyni způsobil 

újmu na její osobě, a to opomenutím potřebné bezpečnosti. 

  Proti tomuto rozhodnutí v I.stupni se odvolal žalovaný, který namítal, že za škodu 

neodpovídá, neboť to byla právě žalobkyně, která srážku na sjezdovce zavinila a vjela 

žalovanému do cesty. Dále namítl, že soud v rozhodnutí neuvedl patřičné skutkové 

zjištění, které by odůvodňovalo aplikaci příslušného hmotněprávního ustanovení. 

Poukázal na FIS pravidla, která vydala Mezinárodní lyžařská federace v roce 1990 s tím, 

že v roce 1995 došlo k rozšíření těchto pravidel i na snowboardisty a k přijetí šesti 

speciálních pravidel, která jsou obsažena ve „Směrnici Švýcarské komise pro prevenci 

nehod na sjezdových a běžeckých tratích.“ Ve smyslu těchto speciálních pravidel bylo 

povinností žalobkyně podívat se zpět, což je dáno jiným způsobem jízdy snowboardistů 

oproti lyžařům. Uvedenou povinnost však žalobkyně podle žalovaného porušila. Navrhl 

tedy, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil a žalobu zamítl. 

  Odvolací soud doplnil řízení důkazem z nových pravidel FIS z roku 1995 

zjištěním, že je třeba před každou změnou směru, především však při jízdě pozadu, 

ohlédnout se zpět a zkontrolovat prostor. 

  Odvolací soud nakonec dospěl k závěru, že odvolání žalovaného nebylo důvodné. 

Odvolací soud v souladu se soudem I.stupně shledal výlučné zavinění žalovaného na 

vzniklé škodě, když zezadu narazil do žalobkyně, která jela před ním. Pokud žalovaný 

namítal zavinění či spoluzavinění žalobkyně, která jela před ním, na vzniklé škodě, 

nebylo to v řízení prokázáno, neboť byl to právě žalovaný, kdo mylně předpokládal 

určitý pohyb žalobkyně, což způsobilo kolizi. Žalobkyně neměnila směr a způsob jízdy a 

ani se nerozjížděla, takže její spoluzavinění dovodit nelze. 

  Závěrem odvolací soud shrnul, že žalovaný výlučně odpovídá za škodu, která 

žalobkyni vznikla, neboť porušil potřebnou míru opatrnosti, která se u osob pohybujících 

se na sjezdovkách vyžaduje. 

 Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadený mezitímní rozsudek soudu I. 

stupně jako věcně správný potvrdil. 
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III. 

 

Okresní soud v Příbrami rozhodl v právní věci sp.zn.: 12 C 12/2002-146. 

Žalobkyní byla německá státní občanka a žalovaným český státní občan. Návrh 

žalobkyně o náhradu škodu byla zamítnuta. 

  Žalobkyně se žalobou podanou k soudu domáhala náhrady škody způsobené jí na 

zdraví prvým žalovaným, kdy žalobkyně utrpěla úraz v důsledku střetu na lyžařské 

sjezdovce (r. 2000). K nehodě došlo v Itálii – Olangen/Bozen. Žalobkyně se účastnila 

snowboardového kurzu. Ke zmíněnému střetu se žalovaným došlo a žalobkyně utrpěla 

úraz (radiová fraktura). 

  Ke střetu došlo v úseku, kde se spojují dvě sjezdové dráhy oddělené cípem lesa. 

Zde se jednalo o 3 účastníky řízení. V uvedeném případě byli žalovanými dvě osoby 

české státní příslušnosti. 

  Soud nejprve zkoumal, zda je dána pravomoc soudu ČR a příslušnost Okresního 

soudu v Příbrami. Podle § 37 odst. 1 ZMPS je pravomoc českých soudů v majetkových 

sporech dána, je-li dána podle českých předpisů jejich příslušnost. Protože je podle § 85 

odst. 1 o.s.ř. dána příslušnost Okresního soudu v Příbrami, když žalovaní mají bydliště 

v obvodu Okresního soudu v Příbrami, je založena pravomoc českých soudů s odkazem 

na ustanovení § 37 odst. 1 ZMPS. Soud se dále zabýval, jakým právem se bude řídit 

nárok na náhradu škody. Protože k události došlo na sjezdovce v Itálii, řídí se nároky na 

náhradu škody právem italským. 

  Soud se dále zabýval procesní způsobilostí nezletilého prvého žalovaného ve 

smyslu § 20 o.s.ř., podle kterého každý může před soudem jako účastník samostatně 

jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na 

sebe povinnosti. Nezletilí mají procesní způsobilost v takovém rozsahu, v jakém mají 

způsobilost k právním úkonům podle § 9 ObčZ, podle kterého nezletilí mají způsobilost 

jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní 

vyspělosti a odpovídající jejich věku. 

  Soud zde dospěl k závěru, že nezletilý prvý žalovaný má procesní způsobilost a 

proto není namístě ustanovovat mu opatrovníka. 

  Skutkový stav byl zjištěn takto. Na sjezdovce v Itálii – Olangen/Bozen došlo ke 

střetu žalobkyně a prvého žalovaného, a to v úseku, kde se křížily sjezdovky. 

V inkriminované chvíli jel prvý žalovaný zhruba 30 m před druhou žalovanou a v místě, 

kde se sjezdovky sbíhaly, z druhého cípu lesa, vjela na sjezdovku žalobkyně, a to napříč 
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sjezdovkou zády k žalovanému. Žalobkyně žalovaného č.1 neviděla a dělala půlkruh, 

zkřížila mu svým manévrem cestu. Dívala se na svého učitele. Žalovaný se snažil zatočit, 

aby nedošlo k čelnímu střetu, objet žalobkyni, ale protože žalobkyně jela rychleji než 

žalovaný č. 1, přejel jí přes snowboard. 

  Než žalobkyně vyjela z lesa, podívala se nahoru a sjezdovka byla prázdná. Celou 

nehodu viděla druhá žalovaná, která jela asi 30 m za prvým žalovaným.  

  Soud rozhodl ve věci mezitímním rozsudkem, kdy bylo rozhodnuto, že základ 

žalobního nároku není opodstatněn s tím, že žalobkyni se nepodařilo prokázat, že by 

nehodu zavinil prvý žalovaný, a to ani větší měrou. 

  Soud došel nakonec k závěru, že žalobě nelze vyhovět. Žalobkyně zkřížila cestu 

žalovanému č.1. Jela napříč sjezdovkou a zády k žalovanému č.1, neviděla ho. Nebylo 

prokázáno, že by žalovaný č.1 jel nepřiměřenou rychlostí. Naopak jel pomaleji než 

žalobkyně, neboť se učil jezdit. Žalobkyně žalovaného před střetem neviděla, což svědčí 

o její nepozornosti, když se měla přesvědčit o situaci na sjezdovce. Žalovaný se snažil 

nehodě zabránit, chtěl žalobkyni objet a předjet a protože sama jela rychleji, nestihl tak a 

přejel jí prkno, čímž došlo k pádu žalobkyně. 

  Protože se žalobkyni nepodařilo prokázat, že by žalovaný č.1 zavinil nehodu, a to 

ani z nedbalosti, nezbylo soudu než žalobu zamítnout shodně jako v mezitímním 

rozsudku. Odpovědnost tím nebyla dána ani na straně druhé žalované, neboť nebylo 

prokázáno, že by prvý nezletilý žalovaný způsobil nedovolený čin ve smyslu čl. 2043 

italského občanského zákona. 

Žalobkyně proti tomuto rozsudku podala odvolání, které však vzala zpět, a proto 

Krajský soud v Praze odvolací řízení zastavil. 

  Podle mého názoru žalobkyně zde v žádném případě neporušila pravidla FIS. 

Byla v pohybu, v době, kdy došlo ke střetu, neměla tak povinnost sledovat provoz na 

sjezdovce se shora. Pravidla FIS porušil výlučně žalovaný, který se nechoval způsobem 

adekvátním situaci. Byl v každém případě povinen jet tak, aby v rozsahu své možnosti 

dohledu mohl zastavit nebo dokázat se vyhnout jiným osobám. 

  Podle pravidel Mezinárodní lyžařské federace má při jízdě na sjezdovce zásadně 

přednost lyžař nebo snowboardista jedoucí vpředu, přičemž předjíždějící nesmí dostat 

předjížděného do nesnází. 

 

 

 



 131 

IV. 

 

Okresní soud v Kladně rozhodl pod č.j.: 15C 17/98 – 106 o náhradě škody. 

Účastníci řízení – žalobkyně, státní německá příslušnice, žalovaný, český státní 

příslušník. Žalobkyně se domáhala žalobou náhrady škody o zaplacení částky 9.686,11 

DM s příslušenstvím. 

  Soud I. stupně rozhodl tak, že základ žalobního nároku je dán do výše 30%. 

Žalobkyně se domáhala na žalovaném zaplacení náhrady škody s tím, že žalovaný jí 

srazil tak, že do ní vjel značnou rychlostí v době, kdy stála na kraji sjezdovky v Jižním 

Tyrolsku v Itálii. Způsobil tak žalobkyni zranění, které si vyžádalo léčení a s tím spojené 

náklady léčení. 

  Žalovaný poukázal na to, že žalobkyně si nepočínala na sjezdovce řádně, neboť 

stála v jízdní dráze, v nepřehledném místě, překážela provozu, a tím jejímu pádu nemohl 

nijak zabránit. 

  K nehodě došlo v Itálii. Soud vzhledem ke shora uvedenému se musel zabývat 

otázkou pravomoci českého soudu a použití právního řádu. Soud musel použít zák.č. 

97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Dle § 15 tohoto zákona 

nároky na náhradu škody se řídí právem místa, kde škoda vznikla, nebo místa, kde došlo 

ke skutečnosti, která zakládá nárok na náhradu škody. Podle § 37 téhož zákona je 

pravomoc českých soudů v majetkových sporech dána, je-li dána podle českých předpisů 

jejich příslušnost. 

  S ohledem na to, že skutečnost, která zakládá nárok na náhradu škody, se stala 

v Itálii, soud musel vycházet z předpisů italského práva o náhradě škody vzniklé 

nedovoleným jednáním. 

  Soud však zde dospěl k závěru podle § 62 reformy italského mezinárodního práva 

soukromého z roku 1995, že věc lze posuzovat podle českého právního řádu. 

  Po provedeném dokazování, vzal soud za prokázané, že oba účastníci sjížděli 

sjezdovku Speikboden v Jižním Tyrolsku. Dále soud vzal za prokázané, že žalobkyně 

v dolním úseku sjezdovky, za převisem, kudy projížděli lyžaři, zastavila, neboť měla 

v úmyslu se jít občerstvit. Žalobkyně se po zastavení dívala směrem dolů na sjezdovku a 

neviděla žalovaného, který ji zpozoroval, až po přejetí hřebenu, nestačil již zabrzdit a 

zavadil o žalobkyni, která v důsledku toho upadla a zranila si rameno. 

  Zde byl proveden listinný důkaz, kterým byla předložena pravidla FIS pro lyžaře. 
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 Šíře sjezdovky v úseku, kde k nehodě došlo, mohla být v rozmezí 20 až 40 m. Žalovaný 

se snažil střetu zabránit, sám rovněž upadl. Za převis, kde se nehoda stala, nebylo vidět. 

 V pravidlech FIS pro lyžaře je uvedeno, že každý lyžař musí jet na dohled a přizpůsobit 

rychlost a způsob jízdy schopnostem a terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám. 

Musí zvolit takovou dráhu, aby neohrozil před ním jedoucí lyžaře, každý lyžař musí 

zabránit tomu, aby bezdůvodně zastavoval na úzkých nebo nepřehledných místech, 

každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrožoval někoho jiného anebo mu nepřivodil 

škodu. 

  Soud nakonec došel k tomu závěru, že žalobkyně má podíl na nehodě ve větší 

míře než samotný žalovaný, neboť stála pod převisem v nepřehledném místě a nedívala 

se směrem nahoru na sjezdovku, kudy lyžaři k ní přijížděli tak, aby eventuálně mohla 

odskočit a aby tedy mohla zabránit střetu. 

  Žalovaný však nepřizpůsobil zcela svoji jízdu okolnostem případu. I když 

nepředpokládal, že v takto nepřehledném místě někdo zastaví, měl před převisem 

zpomalit a přesvědčit se, zda na dohled nejsou nějaké překážky. 

 Za přiměřenou míru zavinění ze strany žalovaného, považoval soud výši 30%. 

  Proti tomuto mezitímnímu rozsudku Okresního soudu účastníci podali odvolání.  

 O odvolání rozhodl Krajský soud v Praze, který rozsudek soudu I. stupně zrušil a vrátil 

věc soudu I. stupně k dalšímu řízení.  

  Soud I. stupně správně vycházel z toho, že se jedná o řešení věci s mezinárodním 

prvkem, který je dán jak tím, že účastnicí právního vztahu je cizí státní příslušnice – 

žalobkyně, tak i tím, že ke vzniku tohoto právního vztahu došlo v zahraničí. Pravomoc 

českého soudu je dána dle ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb., což bylo 

posouzeno soudem I. stupně správně. 

  Jako hraniční určovatele pro určení právního řádu kolizní ustanovení § 15 zák. č. 

97/1963 Sb. stanoví místo vzniku škody (lex loci damni infecti) a místo nedovoleného 

úkonu (lex loci delicti comissi). Oba tito hraniční určovatelé v daném případě určují 

italský právní řád, neboť k nehodě, z níž žalobkyni vznikla škoda a která byla způsobena 

protiprávním jednáním žalovaného, došlo v Italské republice. 

 Soud I. stupně v důsledku nesprávného výkladu italské kolizní normy aplikoval 

hmotné právo České republiky, a tím se dopustil nesprávného právního posouzení věci. 

V dané věci mělo být aplikováno hmotné právo Italské republiky (§ 15 zák.č. 97/1963 

Sb. a čl. 62 zák. č. 218 z roku 1995 o reformě italského mezinárodního práva 

soukromého). 
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  Soud I. stupně musí uplatněný nárok na náhradu škody posoudit dle příslušných 

předpisů italského práva. 

  Rozsudek byl z uvedených důvodů zrušen a věc vrácena soudu I.stupně, který 

danou věc posléze posoudil dle italského práva. 

 

 

V. 

 

  Okresní soud Plzeň-město rozhodl ve věci sp.zn.: 11C 63/98-328- žalobkyně 

bydlištěm v Německu proti žalovanému bydlištěm v České republice o zaplacení částky 

7.775,32 DM s příslušenstvím. 

  Žaloba o zaplacení příslušné částky byla zamítnuta a žalobkyně byla povinna 

zaplatit žalovanému náklady soudního řízení. 

  Žalobkyně se zúčastnila lyžařského kurzu pořádaného Lyžařskou školou ve 

Vierschach v italských Alpách, kde v v doprovodu lyžařského instruktora této školy 

sjížděla na lyžích svah v Helm, Innichen a přitom do ní zezadu v prudké rychlosti najel 

na lyžích žalovaný. V důsledku tohoto střetu žalobkyně utrpěla zranění křížové kosti, 

krčního obratle, jehož posunutí způsobilo poruchu funkce štítné žlázy a v důsledku úrazu 

trpěla značnými bolestmi a nemohla sama obstarávat svou domácnost a musela se 

podrobovat léčení. Žalovaná částka tak představovala náklady za ubytování, nákup léku, 

výpomoc v domácnosti, jízdné na rehabilitační cvičení, bolestné za dlouhotrvající bolesti 

aj. 

  Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, popíral, že by žalobkyni způsobil úraz. 

K nehodě došlo v r. 1997 ve Winnebachu v Lyžařské škole v Innichen, kde byla 

žalobkyně na lyžařském kurzu a bylo do ní plnou vahou najeto zezadu. Ucítila zezadu 

ránu a někdo do ní najel, lyžařská skupina se shromáždila kolem žalobkyně a učitel 

lyžování přivolal dotyčného, který do ní najel. Posléze se dotyčná osoba vzdálila. 

Člověka, který žalobkyni objížděl viděli svědci ještě jednou u autobusu, oslovili jej a 

požádali ho o poskytnutí osobních údajů. 

  Žalovaný jel prudce přímo z hory dolů a najel zezadu přímo na žalobkyni, která 

padla na zem. Žalovaný zastavil asi 10-15 metrů dál a učitel lyžování k němu šel. 

  V místě nehody byli přítomni svědkové ze zájezdu žalovaného, kteří skutkový děj 

žalovaného potvrdili. 
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  Z výpovědi žalovaného však vyplývalo něco úplně jiného. Bylo zjištěno, že ke 

střetu žalovaného a žalobkyně došlo v březnu roku 1997 avšak tím způsobem, že 

žalovaný, který byl na kopci Helm jako člen lyžařského zájezdu pod vedením určité 

svědkyně jako instruktorky, sjížděl kopec šikmo dolů, kdy celá skupina v počtu 6 až 7 

lidí nacvičovala na svahu šikmý oblouk a celá skupina sjížděla po svahu dolů šikmo 

tímto obloukem. Jako první sjížděla instruktorka a za ní žalovaný a v okamžiku, kdy 

žalovaný dokončoval jeden oblouk, přiblížil se k žalovanému ze shora lyžař – žalobkyně 

– se kterým žalovaný chvíli jel společně vedle sebe ve vzdálenosti 1 až 1,5 metru a 

přibližovali se, až lyžař uklouzl na ledové plotně na sjezdovce, upadl na bok a lyžemi 

podrazil žalovanému nohy. Svědci shodně se žalovaným uvedli, že tento již dokončoval 

oblouk v poměrně minimální rychlosti, střet tedy vypadal jako běžný střet, po kterém se 

oba účastníci nehody zvedli. Střet nebyl zaviněn žalovaným ale žalobkyní, která sklouzla 

na ledové plotně sjezdovky a podrazila nohy žalovanému, který jel pod ní. Tímto 

způsobem vypověděli i další svědci. 

  Vyslechnut byl i instruktor žalobkyně, který však uvedl, že na nějaký úraz 

v březnu roku 1997 si nemůže vzpomenout, nezná ani žalobkyni a neví nic o úrazu 

žalobkyně. Také potvrdil, že jej nikdy žalobkyně nebo žalovaný nekontaktovali a o 

případu se dozvídá uvedeného dne poprvé. 

  Soud dospěl k závěru, že skutkový děj uvedený v žalobě, který měl být příčinou 

vzniku poranění žalobkyně, popisovala tímto způsobem pouze žalobkyně a její manžel. 

Naproti tomu podstatně odlišným způsobem skutkový děj popisoval žalovaný a jím 

navržení svědci, kteří byli účastníky lyžařského zájezdu se žalovaným a kteří naopak 

uvedli, že nehoda vznikla při obloukovém sjezdu na kopci, nikoliv tedy při přímém 

sjezdu za poměrně nízké rychlosti žalovaného, a to sklouznutím žalobkyně ze shora na 

žalovaného, kdy zavinění nehody by pak bylo na žalobkyni, která najela na ledovou 

plotnu. Objektivně bylo z lékařské zprávy zjištěno, že došlo ke zranění žalobkyně 

v uvedené lokalitě. Samotný způsob vzniku zranění žalobkyně byl však prokazován 

pouze výpovědí samotné žalobkyně a jejího manžela, který je osobou jí blízkou, což do 

určité míry snižuje jeho věrohodnost jako svědka a tedy i důkazní hodnotu jeho 

výpovědi. 

  Za této situace proto soud nemohl dospět k závěru, že by zaviněné jednání 

žalovaného, které by mělo za následek poškození zdraví žalobkyně bylo prokázáno. 

  Navržený důkaz směřující k provedení dotazu na lyžařskou školu ohledně toho, 

kdo potvrdil a podepsal potvrzení s razítkem Lyžařské školy Helm-Monte Elmo, 
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Vierschach, který dle tvrzení žalobkyně formuloval a podepsal svědek – lyžařský 

instruktor, považoval soud za nadbytečný, neboť se nedá předpokládat, že by lyžařská 

škola mohla potvrzení, které je napsáno pouze rukou, jakýmkoliv způsobem evidovat a 

sám svědek – lyžařský instruktor se již k tomuto ve své výpovědi vyjádřil negativně. 

  Na základě těchto skutečností tak soud dospěl k závěru, že v dané věci nebylo 

prokázáno, že by ke vzniku zranění žalobkyně došlo způsobem, který je popsán v žalobě 

a že by tedy žalovaný žalobkyni způsobil poškození zdraví svým zaviněným jednáním a 

nebyly tak splněny podmínky pro jeho odpovědnost za případnou škodu na zdraví 

žalobkyně ve smyslu čl. 1223 a následující italského občanského zákoníku a zejména čl. 

1225 tohoto občanského zákoníku, když i tento právní předpis předpokládá 

k odpovědnosti za vzniklou škodu zavinění. Italské právo bylo aplikováno v souladu s § 

15 zák.č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním s ohledem na 

místo vzniku škody, kterým byla Itálie. 

  Z výše uvedených důvodů soud shledal podanou žalobu jako nedůvodnou a jako 

takovou ji v plném rozsahu zamítl. 

  Proti tomuto rozsudku soudu I.stupně podala žalobkyně včas odvolání, které 

následně vzala zpět. Odvolací řízení bylo zastaveno. 

  Na tomto případu je patrné, jak obtížné je dokazování při lyžařských nehodách, 

zejména pokud nejsou ihned zajištěni nezbytné důkazy – zejména zpráva horské služby, 

svědecké výpovědi, stanovisko policie atd. 

 

VI. 

 

  Další zajímavé rozhodnutí je ve věci č.j.: 11C423/98-154 Obvodního soudu pro 

Prahu 5. Žalobce se na žalované domáhal náhrady škody na zdraví – bolestného a věcné 

škody na lyžích. Obvodní soud v dané věci dovodil, že podle ustanovení § 37 odst. 1 

zák.č. 97/1963 Sb., je dána pravomoc českého soudu a že nárok na náhradu škody se 

podle § 15 zák.č. 97/1963 Sb., řídí italským právem. Soud vzal za prokázané, že při 

lyžování na sjezdovce na Gitschbergu v Itálii došlo ke střetu žalobce a žalované za 

situace, kdy žalobce jel jako předposlední ve skupině lyžařského kursu v širokém 

oblouku a žalovaná, přijíždějící zezadu, jej uviděla před sebou na krátkou vzdálenost (za 

terénním zlomem) a střetu již nemohla zabránit. Žalobci byly poškozeny lyže a utrpěl 

luxaci pravého ramene, přičemž toto zranění si vyžádalo několik dní pracovní 

neschopnosti. Soud věc posoudil podle čl. 2043, čl. 1223, čl. 1225 a čl. 1226 italského 
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občanského zákoníku a podle čl. 2, 3 a 4 Pravidel chování pro lyžaře Mezinárodní 

lyžařské federace (FIS) a dospěl k závěru, že žalovaná porušila povinnosti, stanovené 

těmito pravidly, když nepřizpůsobila rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a 

terénním podmínkám, což měla učinit zvláště v místě, kde přes terénní překážku nebyl 

dostatečný výhled. Navíc to byla žalovaná, kdo se přibližoval zezadu, a tedy ona měla 

podle čl. 3 Pravidel FIS povinnost zvolit takovou dráhu, aby neohrozila před ní jedoucí 

lyžaře. Porušení této povinnosti žalovanou mělo za následek střet s žalobcem, kterému 

vznikla škoda na zdraví vytržením kloubu z jamky pravého ramene a škoda na věci (na 

lyžích). Náhrada takto vzniklé újmy činila 1.134,91 EUR. 

V této věci rozhodl soud i o příslušenství pohledávky dle italského práva. Byla 

aplikována 10 % úroková míra. Žalobě bylo v plném rozsahu vyhověno. Proti tomuto 

rozsudku podala odvolání žalovaná. V textu svého odvolání polemizovala s rozsudkem 

Obvodního soudu pro Prahu 5 a soudu I. stupně vytýkala, že rozhodl na základě vadných 

skutkových zjištění, když řádně nezhodnotil důkazy svědčící ve prospěch žalované nebo 

je vůbec neprovedl. V textu odvolání dokazovala, že škodu žalobci svým jednáním 

nezpůsobila a nemohla jí ani zabránit, neboť to byl žalobce, kdo vadným chováním na 

sjezdovce způsobil kolizi obou účastníků řízení a přivodil si tím následně zranění. Soudu 

I.stupně vytýkala, že se nesprávně vypořádal zejména otázkou zavinění, respektive 

alespoň spoluodpovědností žalobce za jemu vzniklou škodu. S ohledem na uvedené 

skutečnosti pak odvolacímu soudu navrhla, aby napadené rozhodnutí soudu I.stupně 

změnil tak, že žalobu v celém rozsahu zamítne a přizná žalované náhradu nákladů řízení. 

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl tak, že rozsudek soudu I.stupně 

potvrdil. 

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání 

předcházelo. Soud se zabýval také otázkou, zda odvolání žalované je přípustné za 

situace, kdy v odvolání nejsou uvedeny žádné námitky relevantní vzhledem k výroku 

rozsudku. Rozsudkem bylo rozhodnuto o příslušenství pohledávky a nákladech řízení, 

zatímco žalovaná ve svém odvolání argumentovala proti rozhodnutí o meritu věci, 

respektive opakovala odvolací důvody proti dřívějšímu rozsudku v této věci, když o 

odvolání proti tomuto rozsudku již bylo rozhodnuto. 

  Soud se zabýval tím, zda soud I. stupně posoudil správně výši a splatnost úroků 

z prodlení. Dospěl k závěru, že soud I. stupně postupoval zcela správně, pokud výši 

úroků z prodlení posuzoval podle stejného práva, podle kterého posuzoval i nárok 

samotný, tedy podle práva italského. Soud I. stupně však pochybil, pokud se platným 
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italským právem neřídil i při posuzování splatnosti pohledávky. Soud odvolací zjistil, že 

podle ustanovení § 1183 italského zákoníku, pokud není určen termín, do kterého je třeba 

poskytnout plnění, pak si ho může věřitel vyžádat ihned (§ 1175). Z uvedeného lze 

dovodit, že do prodlení se dlužník dostává den následující poté, kdy byl věřitelem 

k plnění vyzván. Soud I. stupně pak správně zjistil, že žalobce žalovanou k plnění 

nevyzval, žalovaná se o vzneseném nároku dozvěděla až ze žaloby samotné. Proto 

datum, od kterého určil soud I. stupně prodlení žalované, bylo stanoveno správně. 

  Odvolací soud z uvedených důvodů rozsudek soudu I. stupně v napadených 

výrocích jako věcně správný potvrdil.  

  Žalovaná podala v této věci v zákonné lhůtě mimořádný opravný prostředek – 

dovolání k Nejvyššímu soudu. Dovolání bylo Nejvyšším soudem odmítnuto.  

  Žalovaná namítala, že odvolací soud se nevypořádal s jejími výhradami, které 

vznesla v odvolání proti skutkovým zjištěním soudu prvního stupně ohledně průběhu 

nehody, a že ze skutkových zjištění nevyplývá závěr soudu prvního stupně, že žalobce jel 

širokým obloukem, nikoli traverzem. Uvádí, že za terénním zlomem, před který není 

shora vidět, prováděl žalobce manévr, jehož výsledkem bylo, že jel prakticky 

horizontálně a nebyl vidět, a v době bezprostředně před střetem neučinil nic k odvrácení 

střetu. Terénní překážka – zlom – patří ke sjezdovce jako ke sportovní dráze a 

neospravedlňuje vynucování absolutní povinnosti přizpůsobit této terénní překážce 

rychlost jízdy z hlediska povinnosti předvídat, že se na sjezdovce bude pohybovat 

lyžařský kurs a bude křížit dráhu neobvyklým způsobem. Dále žalovaná uváděla, že 

podle čl. 2043 italského Codice Civile se odškodňuje pouze „nespravedlivá škoda“, tedy 

škoda, na jejímž vzniku nemá žalobce žádný podíl. Soudům oběma stupňů vytýká, že 

neposoudily spoluodpovědnost poškozeného, která je upravena v čl. 1227 Codice Civile. 

Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí spatřuje v tom, že soud aplikoval italské 

hmotné právo, přičemž žádná dostupná judikatura neřeší uvedenou problematiku, a dále 

v tom, že soud její odpovědnost za škodu dovodil na základě pravidel FIS, která nejsou 

pramenem práva, byť jsou zvykovou normou, a tato pravidla nemohou mít přednost před 

zákonem, tedy ani v tom, že by se soud nemusel zabývat otázkou spoluúčasti žalobce na 

škodě podle obecně závazného právního předpisu. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud 

zrušil rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního 

stupně k dalšímu řízení. 

  Nejvyšší soud jako soud dovolací věc posoudil a dospěl k závěru, že dovolání 

není přípustné. 
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  Dovolání je přípustné jen tehdy, jde-li o řešení právní otázky (§ 237 odst. 1 písm. 

c) o. s. ř.), a současně se musí jednat o právní otázku zásadního významu. Jiné otázky, 

zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění přípustnost dovolání 

nezakládají. 

  Námitky proti zjištěnému skutkovému stavu věci, který je výsledkem hodnocení 

důkazů, nejsou tedy dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., nýbrž 

dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3 o.s.ř. (rozhodnutí vychází ze skutkového 

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném 

dokazování). Jedná se tedy o námitku nesprávnosti skutkových zjištění, tedy dovolací 

důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., který přípustnost dovolání dle ustanovení § 237 odst. 

1 písm. c) o. s. ř. nezakládá. Vadami řízení, které jsou dovolacím důvodem podle 

ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., by se dovolací soud mohl zabývat, jen je-li 

dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o.s.ř.). 

  Námitka žalované, že soudy obou stupňů se při právním posouzení věci opomněly 

zabývat otázkou spoluzavinění žalobce, není důvodná. Spoluzaviněním poškozeného, 

které omezuje odpovědnost škůdce, může být jen takové jednání, které je jednou z příčin 

vzniku škody. Tato obecná právní konstrukce je obsažena v čl. 1227 italského 

občanského zákoníku (Codice Civile), podle nějž pokud nedbalostní čin věřitele přispěl 

ke způsobení škody, snižuje se odškodnění podle závažnosti zavinění a významu z něj 

vzniklých následků. 

  Jak vyplývalo z rozsudku soudu prvního stupně i soudu odvolacího, soudy 

dospěly k jednoznačnému závěru, že škoda vznikla výlučně v důsledku jednání žalované, 

když nedbalostní čin žalobce, který by byl jednou z příčin jemu způsobené škody, nebyl 

zjištěn. 

  Pokud jde o námitku, že na sjezdovce, která neodpovídala jeho schopnostem, jel 

žalobce příliš pomalu a nacvičoval oblouk pod terénním zlomem, přes který není shora 

vidět, je třeba uvést, že tyto okolnosti nezapříčinily vznik jeho škody na zdraví a na 

věcech, neboť bez toho, že do něj žalobkyně, přijíždějící zezadu narazila, k jeho zranění 

a poškození lyží by nedošlo. 

  Rovněž žalobci nelze přičítat zavinění na vzniku škody, spočívající v tom, že před 

střetem neučinil nic, aby nehodě zabránil. Nebylo totiž jeho povinností volit svou jízdní 

dráhu v závislosti na způsobu jízdy za ním jedoucího lyžaře či se vyhýbat zezadu 

přijíždějícímu lyžaři. Naopak žalovaná byla povinna sledovat situaci před sebou a na 

sjezdovce jet tak, aby neohrozila před sebou jedoucí lyžaře. Její odpovědnost se neváže 
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k porušení povinnosti přizpůsobit rychlost své jízdy existenci terénního zlomu, v tom s ní 

lze souhlasit, avšak za škodu odpovídá žalobci proto, že nepřizpůsobila rychlost a způsob 

své jízdy situaci na sjezdovce, kdy – ač neměla, popř. nemohla mít přehled v dostatečné 

vzdálenosti před sebou, sjížděla veřejně přístupnou sjezdovku takovou rychlostí, že 

pomalu jedoucího žalobce spatřila až ve chvíli, kdy už nebyla schopna střetu s ním 

zabránit. 

  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 bylo 

namítáno v dovolání. 

  V dané věci nebyly splněny stanovené předpoklady přípustnosti dovolání, neboť 

není důvodu pro závěr, že by napadené rozhodnutí mělo po právní stránce zásadní 

význam. Dovolání směřovalo proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný 

opravný prostředek přípustný. 

  Z hlediska právního posouzení věci odvolacím soudem i soudem prvního stupně 

neměl Nejvyšší soud žádné výhrady. Dovolací soud proto dovolání jako nepřípustné 

odmítl. 

 

Rakouská rozhodnutí 

 

 VII. 

 

Zemský soud ve Feldkirchenu pod sp.zn.: 3C 599/02m, 2R 121/04 s, rozhodl o 

nárocích žalobce s bydlištěm v Německu proti žalované s bydlištěm v Rakousku o 

6.763,50 EUR. 

  Žalovaná podle rozsudku byla povinna uhradit žalovanému částku 5.763,50 EUR. 

Žalobce uhradil žalované částku 2.820,92 EUR. 

  Ve výše uvedeném případě došlo k lyžařské nehodě na lyžařské trati Madloch-

Zug č. 33, a to ve spodní části sjezdovky. Zde se nehody účastnili žalobce a žalovaná. 

Žalovaná narazila do žalobce vysokou rychlostí v té době, když žalobce dokončoval levý 

oblouk, tím došlo k pádu a zranění. Žalobce neměl žádnou možnost spatřit žalovanou 

před vzájemným nárazem. Jedná se tedy o zavinění žalovaného. 
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  Žalobce utrpěl po kolizi otřes mozku, poranění horní části rtů a frakturu horní 

čelisti včetně dislokace zubů 21 až 23. Žalobci přísluší bolestné ve výši 5.000,- EUR a 

léčebné výlohy včetně věcné škody ve výši 763,50 EUR. 

  Žalovaná utrpěla tržně zhmožděnou ránu pod levým okem a pohmožděninu nosní 

kosti. Okresní soud v Bludenzi uznal výši nároků žalobce za opodstatněnou a protinárok 

žalované za neopodstatněný. 

  Zemský soud došel k dalším podstatným skutkovým zjištěním. V místě nehody je 

sjezdovka ca 50 až 60 cm široká. Spád sjezdovky po směru jízdy je kolem 10%, boční 

spád ve směru jízdy v místech, kde se pohyboval v levém oblouku žalobce je kolem 

22%. Viditelnost lyžařů jedoucích ze shora je přinejmenším 192 m. V den nehody byl na 

sjezdové trati práškový nový sníh a bylo jasno. Sjezdovka byla upravená. 

  Žalobce zastavil před kolizí ca 2 až 3 m před pravým okrajem sjezdové tratě, 

posléze jel paralelně k okraji sjezdovky a začal nasazovat levý oblouk. Ve stejné době se 

na trati nacházela žalovaná, která zastavila ca 200 m od místa nehody a dále jela několika 

oblouky a posléze „šusem“, a to rychlostí 40 až 60 km/h ve vzdálenosti ca 5 m od 

pravého okraje sjezdovky. 

  Žalovaná mohla spatřit žalobce se zachováním přiměřené míry opatrnosti. Pokud 

by žalovaná dodržela větší odstup od okraje sjezdovky a od rozjíždějícího se žalovaného, 

mohla tím kolizi zabránit. 

  Východiskem právního posouzení věci je § 1295 ABGB. 

  V uvedené věci vypracoval znalecký posudek Dr. Willi Mahler-Hutter. 

Žalovaná podle znaleckého posudku a svědeckých výpovědí spatřila žalobce před kolizí, 

a to na okraji sjezdovky, kde stál se skupinou lyžařů. Až v posledním momentu spatřila 

žalovaná žalobce, rozjíždějícího se bezprostředně před kolizí. Žalobce mohl jet rychlostí 

nejvýše kolem 10-11 km/h. Žalovaná se naproti tomu pohybovala vysokou rychlostí 

kolem 40 až 60 km/h. To znamená, že obě strany se pohybovaly rychlostně v poměru asi 

1:10.  

  Žalobce mohl spatřit žalovanou jedině pokud by otočil hlavu silně dozadu. 

V každém případě žalobce měl možnost při rozjíždění se spatřit žalovanou. 

  Podle FIS pravidla 5 se musí každý lyžař, který se rozjíždí nebo vjíždí do lyžařské 

tratě přesvědčit, že to může učinit, aniž by ohrozil ostatní lyžaře. Žalobce se měl podle 

tohoto pravidla přesvědčit, že trať je volná a tím zabránit kolizi. 

  Podle § 9 POE (návrh sjezdového řádu rakouského kuratoria) musí lyžař jedoucí 

vzadu, dále předjíždějící lyžař udržovat dostatečný bezpečnostní odstup od lyžařů 



 141 

jedoucích ve předu. Podle judikatury je dostatečný odstup k bezpečnému předjíždění 2 až 

3 m, ale jen za toho předpokladu, pokud jsou dobré sněhové podmínky. 

  Uvedený případ je velmi složitý z hlediska dokazování. Jedná se asi o nejčastější 

situaci lyžařských nehod. Zde je nezbytné posoudit zejména rychlosti zúčastněných osob 

na nehodě, dále vzdálenosti, ve kterých se od sebe nacházeli, sněhové podmínky atd. 

V takovýchto případech je někdy dokonce nezbytné vyžádat si znalecký posudek od 

odborníka. 

 

VIII. 

 

  Vrchní zemský soud v Grazu rozhodl pod sp.zn.: 2 R 118/02v o nárocích 

žalobce, bydlištěm v Rakousku proti žalované straně, a to lyžařské společnosti, 

provozující vleky v oblasti Hohenwart. 

  Žalovaná strana provozuje lyžařské vleky v oblasti Klippitztörl. V roce 2000 

došlo k nehodě, při které se zranil žalobce, který se účastnil tréninkového sjezdu. 

V důsledku toho utrpěl těžká zranění. 

  Žalobce si chtěl vyzkoušet slalom, který zde byl připraven v rámci sjezdové tratě. 

Asi 120 m po startu, a to mezi 2. a 3. brankou došlo k pádu. Poté žalobce narazil proti 

skále, která byla pokryta sněhem a nacházela se na pravém okraji sjezdové tratě. Tato 

skalní hornina nebyla dostatečně označena a ani zajištěna. Představovala atypické 

nebezpečí. 

  Uvedený závod byl připraven jinou osobou, která neměla s lyžařskou společností 

nic vzájemného, a byl přístupný každému. Žalobce byl zkušeným lyžařem a jel takovým 

způsobem, který odpovídal jeho schopnostem a dále se pohyboval takovou rychlostí, 

která byla přiměřená sněhovým podmínkám a viditelnosti. 

  Žalovaná strana nebyla povinna zabránit závodům, které byly uspořádány 

soukromě. 

  Žalobci naopak bylo vytýkáno, že si nenastavil lyžařské vázání na takovou zátěž, 

jako je sjezd závodů. V průběhu jízdy se mu vypnula jedna lyže, a to zapříčinilo pád 

žalobce. 

  Sjezdová trať je označena jako modrá, a to jako nejméně prudká trať. Levý okraj 

je ohraničen plotem, za kterým se nachází les, a pravý okraj oddělují strmé skalnaté 

horniny. Tyto kameny jsou dobře viditelné asi ze vzdálenosti 2 m od okraje sjezdovky. 

Sjezdová trať byla v době nehody dobře upravena. 
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  V uvedené věci byl zpracován znalecký posudek Dr. Kurtem Dellischem. 

Lyžařská nehoda se stala na místě, které nebylo nijak ohraničeno od zbytku sjezdové 

tratě. Závod byl organizován soukromou společností v rámci lyžařského spolku.  

  V případě lyžařských závodů není možné aplikovat některá pravidla FIS. 

Zejména pravidlo FIS 2, které vypovídá o ovládání rychlosti. Toto pravidlo neplatí 

zejména z toho důvodu, neboť jízdní trasa je závodníkům určena, dále z toho důvodu, že 

rychlost zde nemá být přiměřená, ale nejvyšší a dále zejména proto, že závodník 

předpokládá a počítá s tím, že trať je volná. 

  Jiná pravidla platí zejména proto, že zde není žádný lyžař jedoucí v předu ani 

vzadu, kterého by závodník mohl předjet. Dále se zde nesetkáme s žádným zastavováním 

a vjížděním do tratě. 

  Při takových závodech odpovídá účastník zejména sám za sebe, neboť se sám 

rozhodl podstoupit toto riziko. 

  Zde se jednalo o soukromý závod, který nebyl pořádán mezinárodní lyžařskou 

federací. Z toho důvodu zde neplatí žádný smluvní vztah mezi majitelem sjezdovky a 

pořadatelem závodu. Dále zde není smluvní vztah ani mezi majitelem sjezdovky a 

účastníkem závodu. 

  Podle názoru znalce připadá odpovědnost na samotného žalobce. 

  Soud I.instance rozhodl o spoluodpovědnosti za způsobenou škodu, a to 50%. 

Případ se dostal i k Nejvyššímu soudnímu dvoru, který zamítl mimořádné dovolání 

žalobce. 
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Závěr 

 

Narůstající sportovní aktivity kladou stále větší požadavky na všechny sféry 

společenského života, které se sportu dotýkají, a právo v tomto směru není výjimkou. Je 

na právní vědě, aby do sportu zasahovala způsobem, jenž bude napomáhat jeho rozvoji, a 

nikoliv další vývoj ve světě sportu ztěžovat. 

Ve sportu se pravidelně objevují otázky spojené se sportovními úrazy a důsledky 

z nich plynoucími. Problematika sportovních úrazů byla zřejmě zcela první, která 

zainteresovala právní vědu do sportovní oblasti. Je to zcela pochopitelné, uvědomíme-li 

si v historickém kontextu, že prvotní tělesné aktivity měly vojenský charakter a úrazy při 

těchto činnostech vyvolávaly nutnost jejich řešení. Pouze právo může a musí vymezit 

jednoznačná kritéria trestnosti sportovních úrazů ať již pozitivně či negativně. Nutnost 

právní ingerence u sportovních úrazů je jakýmsi vytvořením jednoznačných „mantinelů“, 

ve kterých se mohou sportovci pohybovat. Zdá se však, že vyspělé právní řády v celém 

světě se s touto otázkou nedokážou vypořádat. Jen solidní právní argumenty mohou, a ve 

sportu zvlášť, přispět k nalezení většinového stanoviska, které však nevylučuje a ani 

vyloučit nesmí možnost přihlédnutí ke specifikům, které sport má, a to vše v zákonném 

rámci. 

Právní regulace sportovních vztahů je mnohem komplikovanější, než se může 

jevit na první pohled. Dodnes není jednoznačně vyřešeno, zda by v právní regulaci sportu 

měl převládat aspekt soukromoprávní či veřejnoprávní, případně jaký by měl být jejich 

vzájemný vztah. Vedle regulačních mechanismů je třeba také řešit, jak daleko má jít 

právní regulace sportovních vztahů, do jaké míry má nahradit úpravu obsaženou 

v neprávních normách, tj. především v normách sportovních svazů, asociací, unií a 

klubů, a v jakém rozsahu je má primárně ponechat mimoprávnímu působení s ingerencí 

práva pouze v případě existujícího rozporu s platným právním řádem. Zřejmě i přes 

určité unifikační snahy nebude nikdy dosaženo ideálního celoevropského konsenzu, když 

míra regulace sportovních vztahů právem se odvíjí také od historických, ekonomických, 

ale i politických hledisek, která jsou v jednotlivých zemích odlišná. 

Trendem poslední let je hypertrofie práva, kdy je patrná tendence rozšiřování 

okruhu právem regulovaných vztahů. Ani sport není ušetřen. Typickým příkladem je 

návrh zákona o bezpečném pohybu při lyžování. Ačkoli se záměrem návrhu, tedy zvýšit 

bezpečnost na českých sjezdovkách můžeme plně souhlasit, přeci jen je zřejmé, že pro 
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novou veřejnoprávní normu chybí společenská potřeba a současně nepředstavuje ani 

koncepční řešení. To asi byly hlavní důvody, proč byl návrh zákona stažen 

z projednávání. 

Velmi složitá je aplikace občanského práva, která se dotýká náhrad škod 

způsobených na zdraví při sportovních úrazech. I přes trvalou pozornost věnovanou 

sportovním úrazům jednoznačné řešení není nalezeno dodnes. Problematika sportovních 

úrazů je diferencovaná, zahrnuje jak odpovědnost sportovců za úrazy způsobené 

sportovním protivníkům, tak i divákům, odpovědnost sportovních klubů, svazů, 

sportovních lékařů, organizátorů sportovních utkání, odpovědnost rozhodčích, trenérů, 

sportovních instruktorů. Vedle občanského práva se celá problematika začíná prolínat i 

s ustanoveními práva trestního, správního, pracovního apod. Jde o velmi široké spektrum 

odpovědnostních vztahů. Zahrnuje v sobě jednání úmyslná, nedbalostní, nešťastné 

náhody, kde měřítka právního hodnocení bývají odlišná. 

Jsem přesvědčena, že současný stav nevyžaduje přijetí zvláštní právní normy, 

která by stanovovala přesná pravidla pro výkon lyžařského sportu. Tato potřeba 

nevyplývá ani z aplikační praxe soudů, které zdařile aplikují obecná pravidla i na tuto 

oblast. 

Středem mého zaměření bylo přiblížit a zpracovat otázky úrazů zejména při 

lyžařských nehodách a analyzovat jaké mají poškození možnosti domoci se náhrady 

škody i patřičného zadostiučinění. Je zřejmé, že základním ustanovením, které zakládá 

odpovědnost za ublížení na zdraví při lyžařských nehodách je § 415 občanského 

zákoníku, který stanovuje základní prevenční povinnost. Ve spojitosti s § 420 

občanského zákoníku je poškozeným poskytnut dostatečný prostor k náhradě způsobené 

škody. Nový občanský zákoník podle mého názoru nepřinese žádné zásadní změny, které 

by se této problematiky dotýkaly, přesto však bude nezbytné vyčkat na aplikaci nových 

paragrafů soudní praxí, která se bude muset vypořádat s novými termíny a zajistit jejich 

jasný výklad. 

Velmi významnou roli v praxi představují soudní rozhodnutí. Častá absence 

speciálních právních norem dopadajících na oblasti sportu ve spojení s množstvím 

protichůdných stanovisek vede k tomu, že pokud se v soudní praxi objeví rozhodnutí 

z oblasti sportovního práva, je jeho „precedentní“ vliv ještě výraznější než u obecné 

judikatury, protože často představuje jediné stanovisko soudní praxe k určitému, dříve 

neřešenému nebo v literatuře nejednotně pojímanému problému. Zahraniční 

sportovněprávní doktrína věnuje sportovní judikatuře poměrně značnou pozornost. 
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V judikatuře českých soudů v poslední době připadá velmi důležitá role 

pravidlům FIS, na které je v odůvodnění rozsudku odkazováno. K přímé aplikaci 

pravidel FIS, s ohledem, že se jedná o pravidla oficiální mezinárodní lyžařské federace se 

kloní i Nejvyšší soud. Osobně se domnívám, že ani tento argument není dostatečný, 

neboť se nejedná o obecně závazný předpis. Dle mého názoru jsou plně dostačující 

ustanovení občanského případně i trestního zákoníku, které upravují nedbalostí újmy na 

zdraví. Soudy si ve své argumentaci odkazem na pravidla FIS spíše ulehčují roli. Jistá 

nejistota českých soudů je zřejmá i z toho, že se často vyskytují případy, kdy zejména 

soudy prvního stupně se snaží této složité problematice vyhnout tím způsobem, že 

navrhují účastníkům řízení delegaci sporu dle nařízení č. 44/2001 k jiným zahraničním 

soudům. Tím se snaží předcházet nutnost řešení těchto často komplikovaných, ale velice 

zajímavých případů. Právě s ohledem na důležitost jednotlivých judikátů jsem do práce 

zařadila i judikaturu týkající se této problematiky, kde šlo především o střety lyžařů 

pocházejících z různých zemí, zejména tedy o vztahy s mezinárodním prvkem. 

V průběhu práce jsem se snažila výklad zkoumaných otázek podat v kontextu 

zahraničních legislativních zkušeností, představujících neocenitelný pramen poznání. 

Avšak i přes nutnou inspiraci světovými zkušenostmi je nutno využít pouze ty, které 

budou v tuzemských podmínkách aplikovatelné. Při současném stavu lyžařského sportu 

je znalost zahraničních právních úprav nezbytná, neboť jinak se lyžař dostává do složité 

situace. Je pravidlem, že na posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu je používán 

právní řád státu na jehož území ke škodě došlo. Tento závěr vyplývá nejen z evropského 

nařízení Řím II, ale i z českého zákona o mezinárodním právu soukromém, ať již 

stávajícího nebo nového. 

Pokud bych měla srovnat zahraniční úpravy a úpravu v České republice, 

domnívám se, že zahraniční úprava, zejména v Itálii a Rakousku je daleko podrobněji 

rozpracována. Zejména co se týká znaleckých posudků týkajících se lyžařských nehod, 

protokolů tamějších policejních stanic o výpovědích svědků včetně fotografií, rozboru 

lyžařské nehody atd. V tomto oboru je u nás v seznamu znalců jeden jediný znalec, který 

se zabývá touto problematikou. V takovém případě je běžné, že soud ustanoví např. 

znalce z oboru medicína – chirurgie, který se má následně vyjádřit k průběhu lyžařského 

střetu a porušení pravidel FIS jednotlivými účastníky nehody. Podle mého názoru by 

ustanovení znalce, který je specializovaný na lyžařské nehody, při soudním jednání velmi 

ulehčilo celý proces dokazování. Soudy zcela výjimečně ustanovují v rámci soudních 
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řízení znalce ad hoc, ale neexistuje příslušná specializace v tomto oboru, což je jistě 

značný nedostatek.  

Italskou úpravu považuji za zpracovanou co do rozsahu velice podrobnou formou, 

dle mého názoru se jedná až o přehnanou regulaci. V praxi tato úprava může činit i 

značné obtíže. 

Na úplný závěr mohu konstatovat, že narůstající počet případů bude v budoucnu 

řešen nutně i českými soudy, a to i za předpokladu aplikace zahraničního práva.  
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