
Ú prava náhrady škody vy-
chází z bývalého občan-

ského a obchodního zákoníku.
Mnoho ustanovení je však
přeformulováno, změnila se i
systematika a zvýšil se počet
zvláštních skutkových pod-
stat, které dopadají na kon-
krétní situace. Uvedený pří-
klad se týkal jedné z nich, totiž
šlo o škodu způsobenou oso-
bou s nebezpečnými vlastnost-
mi. Jedná se o zcela novou
skutkovou podstatu, která se
aplikuje v případě, kdy se ur-
čitá osoba vědomě ujme jiné
osoby nebezpečných vlastností

(např. kleptomana, osoby na-
kažené infekční nemocí, agre-
sora apod.) tak, že jí bez její
nutné potřeby poskytne útulek
nebo jí svěří určitou činnost, ať
již v domácnosti, provozovně
či na jiném podobném místě, a
v takovémto místě způsobí ji-
nému škodu. Důležité je, aby
způsobená škoda měla souvis-
lost s nebezpečnou povahou
takové osoby. Nový občanský
zákoník obsahuje 14 zvlášt-
ních skutkových podstat. Mezi
ně patří dále škoda způsobená
zvířetem, škoda způsobená in-
formací nebo radou nebo ško-
da na nemovité věci.

PETRKAUSTA.
Autor je advokát z advokátní kan-
celáře Kausta& Zientková& part-
neři.

SLOVO PRÁVNÍKA

Seriál o novém občanském zákoníku

Náhrada škody – osoba
nebezpečných vlastností

P an Malina se každý tý-
den schází se svými
přáteli v klubovně, kde

společně hrají mariáš. Jednou
jej oslovil Petr Borůvka, zná-
mý svou kleptomanií, aby ho
vzal mezi své přátele. Malina
chvíli váhal, neboť si byl vě-
dom jeho špatných vlastností.
Nakonec ho však mezi své
přátele vzal. Přátelé z klubov-

ny Petra neznali a byli rádi za
každého nového hráče. Karet-
ní souboj probíhal jako vždy
plný emocí, dojetí z výher, to
však ještě nikdo netušil, co se
stane poté. Po zhruba dvou
hodinách hry se najednou Pe-
tr se všemi rozloučil se slovy:
„Přátelé, bylo mi mezi vámi
moc hezky, nicméně už mu-
sím na autobus.“ Hráči ho ješ-

tě chvíli přemlouvali, ať zů-
stane do konce, ale Petr byl
rozhodnut. Jakmile odešel,
sáhl jeden z hráčů do kapsy od
bundy, aby se podíval, kolik je
hodin. V bundě svůj mobilní
telefon za 10 tisíc korun ale
nenašel. V tu chvíli se Malina
začal červenat a tušit, kdo za
tím stojí. V souhrnu se Petro-
vi podařilo odcizit tři mobilní
telefony, dvě peněženky a do-

konce hodinky přímo ze stolu.
Hráči se vrhli na Malinu pěk-
ně ostrými slovy. Nakonec
požadovali po Malinovi, aby
uhradil celou částku. S
prosbou o pomoc, jak tuto si-
tuaci právně vyřešit, se klub
přátel mariáše obrátil na in-
ternetovou právní poradnu
www.pravnilinka.cz.

Internetová právní poradna
www.pravnilinka.cz.

RADA PRO KLUB PŘÁTEL MARIÁŠE

PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA

j Pan Malina se vědomě ujal osoby s nebezpečnými vlastnostmi tak, že
ji bez její nutné potřeby vzal do bezpečného místa, kde způsobila škodu.
j V takovémto případě mají hráči právo požadovat náhradu škody i po
Malinovi, který nebezpečnou osobu do klubu přivedl.
j Malina hradí s Petrem škodu společně a nerozdílně (§ 2923).

CO JE NOVÉHO V OBLASTI NÁHRADY ŠKODY?

Škoda způsobená
zvířetem

j Bývalý občanský zákoník
úpravu škody způsobené

zvířetemneobsahoval, i když k ní
dochází relativně často. Za škodu
způsobenou zvířetemodpovídá
vždy jeho vlastník. A to i bez ohle-
du na to, zda zvíře někomu svěřil,
anebo se zatoulalo nebo uprchlo.
Osoba, které zvíře bylo svěřeno
nebo která zvíře chová nebo jinak
používá,má povinnost nahradit
škodu způsobenou zvířetem spo-
lečně a nerozdílně s vlastníkem.
Jiná situace však panuje u domá-
cích zvířat, která vlastníkovi slouží
k výkonu povolání (hlídací pes) či k
jiné výdělečné činnosti nebo k ob-
živě, anebo slouží jako pomocník
pro osobu se zdravotním postiže-
ním (vodicí pes). V takovémto pří-
padě se vlastník povinnosti na-
hradit škodumůže zprostit,
prokáže-li, že při dozoru nad zví-
řetemnezanedbal potřebnou peč-
livost, anebo že by škoda vznikla i
při vynaložení potřebné pečlivosti.

Pokud např. zloděj svémocně ode-
jme vlastníkovi zvíře a odnětí bylo
možno rozumně zabránit (např.
zamčení branky na zahradě), od-
povídá vlastník společně a neroz-
dílně se zlodějem za škodu způso-
benou zvířetem. Kdo však zvíře
svémocně odňal, nemůže se
zprostit povinnosti k náhradě
škody.

Škoda způsobená
informací nebo radou

j §5 občanského zákoník zní:
„Kdo se veřejně nebo ve sty-

ku s jinou osobou přihlásí k odbor-
nému výkonu jako příslušník urči-
tého povolání nebo stavu, dává tím
najevo, že je schopen jednat se
znalostí a pečlivostí, která je s jeho
povoláním nebo stavem spojena.
Jedná-li bez této odborné péče, jde

to k jeho tíži.“ Tímto ustanovením
dává nový občanský zákoník naje-
vo zvýšenou zodpovědnost od-
borníků nebo těch, kteří se za od-
borníky prohlašují. V § 2950OZ je
promítnuta konkrétní odpověd-
nost odborníků, kteří odpovídají za
škodu, která vznikne tím, že po-
skytnou neúplnou nebo nespráv-
nou informaci nebo škodlivou radu
za odměnu v záležitosti svého vě-
dění nebo dovednosti, a to i z ne-
dbalosti. Pokud je informace nebo
rada poskytnuta zadarmo, hradí
se jen taková škoda, která vznikla
vědomě. (Např. vás na ulici osloví
zmatený turista, který hledá
místnímuzeum, vy ho však vědo-
mě pošlete na úplně jinou stranu.
Turistovi pak kvůli vaší nesprávné
radě, ujede vlak. V takovémto pří-
paděmá turista právo požadovat
náhradu ušlého jízdného.)

Škoda na nemovité věci

j Povinnost nahradit škodu je
zatížena i na tom, kdo byť i

na základě oprávnění provádí nebo
zajišťuje práce, jimiž se jinému pů-
sobí škoda na nemovité věci.

Škoda při zřícení
budovy

j Jedná se o další zcela novou
skutkovou podstatu.

Při zřícení budovy nebo odloučení

její části v důsledku vady budovy
má její vlastník povinnost nahradit
škodu z toho vzniklou.
Společně a nerozdílně s ním na-
hradí škodu i předchozí vlastník,
má-li škoda příčinu v nedostatku
vzniklém za trvání jeho vlastnic-
kého práva, na nějž nástupce neu-
pozornil, a došlo-li ke škodě do
jednoho roku ode dne zániku jeho
vlastnického práva.
To samozřejmě neplatí o takovém
nedostatku, o kterémnástupce
musel vědět (například zjevná va-
da).

!Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenémuušlo (takzvaný ušlý zisk).
!Vlastník odpovídá za škodu způsobenou zvířetembez omezení. Pokud
např. poškozený zvíře provokoval, náhrada se poměrně sníží.
!Vodicí zvířata nebo domácí zvířata, která slouží k obživě, výdělečné
činnosti nebo k povolání, mají určité privilegium. Pokud takovéto zvíře
způsobí škodu,může se vlastník nebo ten, komu bylo zvíře svěřeno, odpo-
vědnosti zprostit, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetemnezanedbal po-
třebnou pečlivost.
!Škoda způsobená nesprávnou nebo neúplnou radou nebo informací po-
skytnutou bez odměny se v případě nedbalosti nehradí.

NEZAPOMEŇTE

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

! Nemovitá věc – nemovitou věcí jsou pozemky a podzemní stavby
se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva,
která za nemovité věci prohlásí zákon (např. bytová jednotka).

Rubrika je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka

KDENALEZNEMEPRÁVNÍ
ÚPRAVUZÁVAZKŮZDE-

LIKTUOZ?
§2894 – 2971 v části čtvrté,

hlavě třetí,
zákona č. 89/2012Sb.,

občanský
zákoník

Renault nedal přednost při vjezdu
na „kruháč“

Bohumín – Zlomeným zápěstím skončilo nedání před-
nosti na kruhovém objezdu v Bohumíně. K nehodě do-
šlo včera po 11. hodině. Řidič (ročník 1954) vozu Re-
nault nedal přednost při vjíždění na kruhový objezd v
části Skřečoň. Střetl se tak s vozem audi, jehož šofér
(ročník 1973) pak při nárazu utrpěl výše uvedené pora-
nění ruky. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen, policie
nyní čeká na dobu léčení zraněného. (rich)

Roční dítě, které matka nechala
v autě, vysvobodili hasiči

Frýdek-Místek – Do hodně nepříjemné situace se kvůli
vlastní roztržitosti dostala jedna žena před prodejnou
Lidl ve Frýdku-Místku. Podařilo se jí totiž nechtěně za-
bouchnout dveře svého osobního auta i s klíči. V autě
navíc zůstalo roční dítě, ke kterému se nemohla dostat.
Proto okamžitě požádala o pomoc strážníky. „Kolegové
následně přivolali hasiče, kteří vozidlo otevřeli,“
upřesnila manažerka prevence kriminality Městské
policie ve Frýdku-Místku Lenka Biolková. (sru)

Strážníci nahodili ženě elektřinu
Frýdek-Místek – Starší žena se s neobvyklým poža-
davkem obrátila na frýdecko-místecké strážníky. „Do-
tyčné v bytě vypadla elektřina. Policisté ovšem proká-
zali, že jsou zdatní i v této oblasti. Po příjezdu během ně-
kolika minut problém vyřešili tím, že vyměnili pojist-
ky,“ pochválila své kolegy manažerka prevence krimi-
nality Městské policie ve Frýdku-Místku Lenka Biol-
ková. (sru)

Splnil se jí velký policejní sen
Pokračování ze strany 1

Nejvíce jich neprošlo psy-
chologickými a zdravotními
testy. Mnozí měli také velké
problémy s fyzičkou.

„Mladá generace je spíše
chytřejší než vytrénovaná, což
bylo vidět u fyzických testů,“
řekl Tomáš Kužel s tím, že jde
o trend, který se projevuje
prakticky v celé Evropě.

„Dnešní děti se spíše zamě-
řují na počítačové hry a na
práci s elektronickými zaří-
zeními místo toho, aby šly ven,
běhaly po polích a sportova-
ly,“ dodal Tomáš Kužel, kte-
rého na druhé straně příjem-
ně překvapily přístup a nála-
da uchazečů.

„Po dlouhé době jsme mohli
dělat výběr a ne nábor, což je
velký rozdíl. Nesetkávali jsme
se s větami typu: Neměl jsem
práci, tak jsem to zkusil. Tito
lidé to opravdu chtějí dělat. A
to je hodně pozitivní,“ řekl To-
máš Kužel.

Noví policisté budou půso-
bit zejména v Ostravě a na
Karvinsku, a to v takzvaných
sociálně nejexponovanějších

lokalitách. Posílí však i oddě-
lení v dalších regionech.

Nejsme blázni
V Moravskoslezském kraji
budekekoncirokusloužit4026
policistů. Podle Tomáše Ku-
žela i hejtmana kraje Mi-
roslava Nováka je to však má-
lo. „Stav stále není odpovída-
jící situaci v Moravskoslez-
ském kraji,“ uvedl Miroslav
Novák.

Tomáš Kužel by rád přijal
dalších tři sta lidí. „Nemůže-
me být blázni, abychom si v
současné době řekli o dalších
tisíc, dva tisíce policistů. To je
nesmysl. Buďme realisté. S
ohledem na fiskální politiku
státu, na možnosti minister-
stva vnitra i policejního pre-
zidia bych pro náš kraj viděl
dalších tři sta policistů navíc.
To je moje analýza, kterou
jsem si udělal s kolegy v ma-
nagementu,“ řekl Tomáš Ku-
žel, který už má jasno, kam by
tytolidiposlal.„Taktobychom
mohli zadotovat obvodní od-
dělení, která jsou mnohde na

hranici akceschopnosti. Ne-
můžeme ani opomíjet praco-
viště kriminální policie a dal-
ší, která se podílejí na objas-
ňování trestné činnosti,“ řekl
Tomáš Kužel.

Moravskoslezský kraj má
po Praze druhý nejvyšší počet
trestných činů. Oproti loň-
skému roku se kriminalita
snížila přibližně o osm pro-
cent.

POLICISTKA. Veronice Golové se včera splnil sen. Po složení slav-
nostního slibu se stala policistkou. Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kde výhodu uplatnit:

Dům přírody Třeboňska, 

Zámek 110, 379 01 Třeboň

tel. + 420 384 724 912, 384 721 169

dum.prirody@mesto-trebon.cz, www.itrebon.cz

Otevírací doba: denně od 9 do 17 hodin.

Podmínky uplatnění:

Poukaz platí od 1. 7. do 30. 9. 2014. 

Vstupné 1 + 1 zdarma (ke každé zakoupené vstupence je druhá 

zdarma). Děti do 6 let mají vstup zdarma běžně.

Dům přírody se stálou expozicí „Krajina a lidé“ najdete v prostorách 

Státního zámku Třeboň. Na jeho vchod upozorňuje vodopád, tvořený  

starými výpustními troubami z rybníka Rožmberk. V expozici nahlédnete 

do historie krajiny rybníků a seznámíte se s dílem třeboňských rybníkářů. 

Uvidíte rostliny, živočichy a poklady zdejší přírody a vyzkoušíte si zábavné 

a poučné hry pro malé i velké. Dům přírody jako návštěvnické centrum 

CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko také nabízí informace o naučných 

stezkách, přírodních a turistických zajímavostech Třeboňska.

Dům přírody 
Třeboňska
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