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Odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech

Vývěsky typu „za odložené věci se neručí“.

Takovýmto jednostranným prohlášením provozovatel v žádném případě

nemůže svou povinnost k náhradě škody vyloučit.

Oproti předchozí právní úpravě navíc občanský zákoník již nelimituje

rozsah náhrady škody (dříve byl limit stanoven zejména u cenností).

Výši náhrady škody by mohl snížit jen soud, ale z důvodů zvláštního

zřetele.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

§ 2894

(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k

náhradě újmy na jmění (škody).

(2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně

ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V

takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu

poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o

povinnosti nahradit škodu.

§ 2895

Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v

případech stanovených zvlášť zákonem.

VOŠ ČUS, s. r. o. 3



ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Prevence

§ 2900

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 na vlastnictví jiného.

§ 2901

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má

povinnost zakročit na ochranu jiného 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.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Prevence

§ 2902

Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší,

oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma

vzniknout, a upozorní ji na možné následky.

Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té

újmy, které mohl po oznámení zabránit.

§ 2903

(1) Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem

přiměřeným okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit.

(2) Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil

vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

§ 2904 Náhoda

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.

§ 2905 Nutná obrana

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající

protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její

náhradě.

To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho

poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená,

zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením

útoku.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

§ 2906 Krajní nouze

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy,

není povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných

okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek

zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila,

ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze.

To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.

§ 2907

Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo v krajní nouzi,

se přihlédne i k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok

nebo jiné nebezpečí.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

§ 2909 Porušení dobrých mravů

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.

§ 2910 Porušení zákona

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.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

§ 2911 Domněnka nedbalosti

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti,

má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.

§ 2912

(1) Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v

soukromém styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale.

(2) Dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost,

nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti

nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti, má

se za to, že jedná nedbale.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu§ 2913 Porušení smluvní povinnosti

(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou

druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané

povinnosti zjevně sloužit.

(2) 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.

(3) 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.

§ 2914

Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného

pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil

sám.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého

jednání

§ 2920

(1) Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen

duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý

ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému

náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k

němu.

(2) Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je

stižen duševní poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a

posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to

spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a

poškozeného.

§ 2921

Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním

zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého

jednání

§ 2922

Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není s to ovládnout

své jednání nebo posoudit jeho následky, nahradí škodu v tomto stavu

způsobenou. Společně a nerozdílně s ním nahradí škodu ti, kteří jej

vlastní vinou do tohoto stavu přivedli.

§ 2923 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její

nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať 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.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

§ 2924 Škoda z provozní činnosti

Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti,

nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní

provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí.

Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze

rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

§ 2926 Škoda na nemovité věci

Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému

působí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci

znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu§ 2925 Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným

(1) Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí

škodu způsobenou zdrojem zvýšeného nebezpečí; provoz je zvlášť

nebezpečný, nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku

závažné škody ani při vynaložení řádné péče. Jinak se povinnosti

zprostí, prokáže-li, 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.

(2) Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku

škody, ačkoli lze důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud

zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá

pravděpodobnosti způsobení škody provozem.

(3) Má se za to, že provoz je zvláště nebezpečný, pokud se provozuje

továrním způsobem nebo pokud se při něm výbušná nebo podobně

nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

§ 2927 Škoda z provozu dopravních prostředků

(1) Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní

povahou tohoto provozu. Stejnou povinnost má i jiný provozovatel

vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní

prostředek poháněn lidskou silou.

(2) Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li

škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se

zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení

veškerého úsilí, které lze požadovat.

§ 2928

Je-li dopravní prostředek v opravě, považuje se za jeho provozovatele

osoba, která dopravní prostředek převzala k opravě.
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ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

§ 2933 Škoda způsobená zvířetem

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 která

zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem

společně a nerozdílně s vlastníkem.

§ 2934

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.
VOŠ ČUS, s. r. o. 16



ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

Škoda způsobená věcí

§ 2936

Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc,

nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí

zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.

§ 2937

(1) Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad

věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí

je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal,

zprostí se povinnosti k náhradě.

(2) Způsobila-li škodu věc pádem nebo vyhozením z místnosti nebo

podobného místa, nahradí škodu společně a nerozdílně s tím, kdo

je povinen k náhradě podle odstavce 1, i osoba, která takové místo

užívá, a nelze-li ji určit, vlastník nemovité věci.VOŠ ČUS, s. r. o. 17



ZÁVAZKY Z DELIKTŮ - Povinnost nahradit škodu

Škoda způsobená věcí

§ 2938

(1) Při zřícení budovy nebo odloučení její části v důsledku vady

budovy nebo nedostatečného udržování budovy nahradí její

vlastník škodu z toho vzniklou.

(2) Společně a nerozdílně s ním hradí škodu předešlý vlastník, má-li

škoda příčinu v nedostatku vzniklém za trvání jeho vlastnického

práva, na nějž nástupce neupozornil, a došlo-li ke škodě do roka

od zániku jeho vlastnického práva. To neplatí, pokud se jedná o

takový nedostatek, o kterém nástupce musel vědět.
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Děkuji za pozornost.
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