Podrobná anotace kurzu
Zákon o pozemních komunikacích
s důrazem na řešení škodních událostí
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Triniti Office Center na Trnité 491/3,
vedle Galerie Vaňkovky

Lektor JUDr. Tereza Chadimová
Termín 21. května 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Za stav pozemní komunikace, například chodníku, odpovídá jeho vlastník. Dříve za úpravu chodníku
a případné škody při jeho neschůdnosti odpovídali majitelé domů. Protože je ale vlastníkem
chodníků většinou obec, leží odpovědnost za vznik případné škody v převážné části případů
právě na ní. Majitelé domů se tak mohou radovat, obce již ne tolik. Pro obec to znamená nespočet
povinností a potýkání se se související odpovědností ve vztahu k náhradě škody a nemajetkové újmy.
Občané obce, kteří se například zraní na neupraveném chodníku, totiž mají právo obrátit se na obec
Jak tato obec, respektive její úředník řešící danou záležitost, má postupovat a řešit nespočet
rozmanitých situací lišících se případ od případu? Jak má tyto případy úředník posoudit? Kdy se
má spojit s pojišťovnou? Zatímco určení, že se jedná opravdu o pozemní komunikace ve vlastnictví
obce, větší obtíže činit nebude, v praxi může docházet k problémům při určování, zda opravdu došlo
k vzniku odpovědnostního vztahu a zda opravdu není na místě uplatňovat odpovědnost po jiné
osobě, nikoliv po obci, neboť v některých případech např. i majitelé domů mohou nadále být osobou
odpovědnou.
Po souhrnu nezbytných zákonných podkladů (zákon o pozemních komunikacích, občanský zákoník,
občanský soudní řád) a relevantní judikatury budeme diskutovat nad modelovými situacemi. Na
kurzu se dozvíte nejen právní základ nezbytný pro řešení této problematiky, ale bude prostor i pro
diskuzi nad praktickými příklady z Vaší praxe.

Cíle kurzu
Kurz, obsahově zaměřený na problematiku odpovědnosti obce plynoucí ze zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, si klade za cíl uvést posluchače do problematiky zákonných postupů, aby
se po absolvování kurzu cítili tak, že jsou vybaveni do profesionálního života a jsou schopni samostatně řešit předmětnou problematiku.
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Cíle kurzu
Posluchači po absolvování kurzu budou schopni posoudit, kdy odpovědnost leží na obci a kdy na
jiných osobách, např. na majitelích domu nebo na samotných poškozených.
Kurz si tak klade za cíl uvést posluchače do problematiky relevantních postupů (zákon o pozemních
komunikacích, občanský zákoník, občanský soudní řád…) a seznámit je se základními instituty a
fázemi skrze modelové příklady. Pozornost bude věnována zejména právům a povinnostem obce
jako vlastníka pozemní komunikace, stejně jako navazujícím postupům, od prevence vzniku
sporných situací po řešení škodných událostí.

relevantních předpisech, kdy ovšem bude dán prostor pro konzultaci a řešení praktických problémů
jednotlivých posluchačů. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než žádoucí.
Posluchači mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na
kontaktní e-mail chadimova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho
konání).

Obsah kurzu
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Zákon č. 13/1997 Sb. obecně – vymezení předmětu úpravy
Pozemní komunikace
•
Kategorie pozemních komunikací
•
Vlastnictví komunikací, součásti a příslušenství komunikací
•
Obecné a zvláštní užívání komunikací
•
Ochranná pásma komunikací
•
Umísťování a odstraňování reklamních zařízení
Schůdnost a sjízdnost komunikací
•
Odpovědnost za stav komunikací
•
Způsoby ochrany komunikací
Jak reagovat na uplatněný nárok na náhradu újmy
•
Vysvětlení základních pojmů (škoda, újma, odpovědnostní vztah, podmínky
odpovědnosti)
•
Subjekty (poškozený, pojišťovna, odpovědná osoba, spoluúčast)
Poznatky z uplatňování zákona v praxi
Otázky, diskuze, závěr

Lektorka kurzu

JUDr. Tereza Chadimová
Advokátka, mediátorka a interní doktorandka na
Palackého v Olomouci

Strana 2/2

