
Otázka právní odpovědnosti za sníh a led padající ze střech domů

Občanský zákoník (zák. č. 89/207 2 Sb.) vymezuje ochranu zdraví a majetku.

2900:
Vyžadují-li to okolnosti přĺpadu 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.,,

Vlastník nemovitosti je odpovědný za újmu způsobenou padajícím sněhem ze střechy nemovitosti.
Péče o sněhem zapadané střechy domů a rampouchy trčící z okapů je plně na majiteli nemovitosti.
Z toho vyplývá i jeho právní odpovědnost za způsobené škody na majetku i případná zranění.

Jinými slovy to znamená, že napadne-li sníh a hrozí jeho pád ze střechy, je vlastník objektu
povinen jej odstranit, aby nedošlo k jeho pádu. V opačném případě nese plnou odpovědnost za
vzniklé škody, které mohou mnohdy skončit také tragicky. Nemusí vždy jít o vážné zranění od
padajícího sněhu ale tento může způsobit též značnou škodu na vozidlech zaparkovaných před
objektem.

Problém odstranění napadeného sněhu a vzniklého ledu na střechách domů v žádném případě za
jejich majitele neřeší TS služby, s.r.o. coby technická správa (služby) města. Tuto organizaci spolu
s příslušným hasičským sborem a, v krajních případech í s armádou, lze povolat pouze ve
výjimečných případech, kdy hrozí nebo již je vyhlášená kalamita a v této souvislosti hrozí
neprofesionálním zásahem rozsáhlé nebezpečí vzniku újmy (škod).

V této souvislosti je možno se obrátit též na soukromé firmy zabývající se výškovými pracemi, zde
je však nutno počítat s poměrně vysokou částkou za poskytnutou službu.

Vlastníkovi nemovitosti lze primárně doporučit, aby vykonával řádnou péči o svou nemovitost z
hlediska odklízení sněhu a odstranění ledu.

Kromě povinnosti náhrady způsobené újmy (škody) hrozí vlastníkovi — objektu též trestně právní
odpovědnost. Jestliže v důsledku padajícího sněhu a ledu dojde ke zranění osoby, bude orgány
činnými v trestním řízení šetřeno zda ze strany vlastníka nemovitosti nedošlo k nedbalostnímu
jednání, které by mělo za následek trestní odpovědnost.

Zde hraje důležitou roli řádné označení nebezpečného prostoru např. části chodníku, kde hrozí
padání sněhu ze střechy nemovitosti. V případě, že nebezpečný prostor je řádně označen, nebude
vlastník nemovitosti trestně odpovědný, zůstává však nadále odpovědný v rovině občanskoprávní,
a to za způsobenou škodu.

Co se týče případného posuzování konkrétního případu, pak je potřeba primárně vycházet z
modelové kategorie člověka průměrného rozumu, která je obsažena v ust. 4 odst. 1 občanského
zákoníku:

4 odst.1:
Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat

jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“

Člověka průměrného rozumu nelze popsat žádnou definicí či matematickým vzorcem. Jedná se o
neurčitý právní pojem, který umožňuje zohlednit okolnosti konkrétního případu při posuzování zda



by si ten, jehož jednání je předmětem posouzení, počínal natolik obezřetně, jak by se zachoval
průměrný (běžný) člověk.

Situace, z nichž vyplývají nároky na náhradu škody by s ohledem na ust. 4 odst.1 občanského
zákoníku měly být posuzovány podle objektivního měřítka, avšak s ohledem na konkrétní
okolnosti.



Vážený pane, paní,

v souvislosti s odcházející zimou a jejími záludnostmi, dovoluje si město informovat
vás coby majitele nemovitostí (objektů rodinných domů) o otázce právní
odpovědnosti za sníh a led padající ze střech domů a upozornit tak pro příští zimní
období na to známé : „Až se zima zeptá“.

Vlastníkovi nemovitosti lze primárně doporučit, aby vykonával řádnou péči o svou
nemovitost z hlediska odklízení sněhu a odstranění ledu, protože napadne-Ii sníh a
hrozí jeho pád ze střechy, je vlastník objektu povinen jej odstranit, aby nedošlo k
jeho pádu. V opačném případě nese plnou odpovědnost za vzniklé škody, které
mohou mnohdy skončit také tragicky. Nemusí vždy jít o vážné zranění od padajícího
sněhu ale tento může způsobit též značnou škodu na vozidlech zaparkovaných před
objektem..

Občanský zákoník (zák. č. 89/201 2 Sb.) vymezuje ochranu zdraví a majetku ve
svém ust. 2900 a násl., kde říká:

* 2900:
Vyžadují-Ii to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý

povinen počínat si pří svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na
svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.,,

Z toho vyplývá právní odpovědnost každého, tedy i vlastníka nemovitosti za
způsobené škody na majetku i případná zraněnĺ, jakož i odpovědnost za újmu
způsobenou padajícím sněhem ze střechy nemovitosti. Kromě povinnosti náhrady
způsobené újmy (škody) tedy hrozí vlastníkovi — objektu též trestně právní
odpovědnost.

Jako pomocník v boji s napadaným sněhem se nabízí např. sněhové zábrany, které
se rozmíst‘ují na střechách domů a které mají za úkol zabraňovat sněhu sjíždějícímu
ze střech domů jeho padání na přilehlé ulice a chodníky a s tím spojené ohrožování
všech a všeho kdo se v inkriminovaných místech v danou dobu nachází.

Vezměte, prosím, toto upozornění na vědomí s tím, že půl kalendářního roku uteče
jako voda a zima se znovu bude ptát!?

S přáním krásně prožitého dlouhého a hezkého léta

Stanislav Marek, místostarosta
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