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Počet přidělených ECTS kreditů: 3
Forma výuky kurzu: kombinovaná; 13/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin

cvičení za období) pro distanční (kombinované) programy
Forma ukončení kurzu: zkouška
Jazyk výuky: čeština
Doporučený typ a ročník studia: — obsah této položky nebyl definován —
Semestr: ZS 2017/2018
Vyučující: Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. (garant)
Omezení pro zápis: žádné
Doporučené doplňky kurzu: žádné
Vyžadovaná praxe: žádná

Zaměření předmětu:

Předmět Sportovní právo si klade za cíl představit jeho absolventům právní rámec fungování sportu v České republice
i na mezinárodní úrovni. Předmět klade důraz na praktické aspekty vybraných oblastí, které tvoří obsah předmětu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- se orientovat v českém i mezinárodním právním řádu ve vztahu ke sportu
- pružně reagovat na mnohé právní otázky a problémy vyvstávající v souvislosti se sportem.

Obsah předmětu:

1. Úvod. (přednášek: 1, cvičení: 0)
a) Postavení sportovního práva v rámci právního řádu a jeho vztah k ostatním součástem právního řádu na

národní a mezinárodní úrovni. Prameny, subjekty a právní vztahy v rámci sportovního práva.

2. Právní úprava sportovních organizací – spolků. (přednášek: 2, cvičení: 0)
a) Právní rámec fungování sportovních spolků v ČR. Právní povaha sportovních spolků v ČR. Stanovy a jiné

vnitřní předpisy sportovních spolků. Limity vnitřní autonomie sportovních spolků. Orgány sportovních spol-
ků. Práva a povinnosti členů sportovních spolků. Jednání za sportovní spolek. Smluvní vztahy sportovních
spolků.

3. Právní odpovědnost za sportovní úrazy. (přednášek: 2, cvičení: 0)
a) Občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy. Právní odpovědnost sportovních spolků

a sportovců za sportovní úrazy.

4. Pracovněprávní, obchodněprávní a daňové aspekty sportu. (přednášek: 3, cvičení: 0)
a) Práva a povinnosti sportovního spolku jako zaměstnavatele. Práva a povinnosti sportovce jako zaměst-

nance. Práva a povinnosti sportovce jako podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné).

5. Rozhodování sporů ve sportu. (přednášek: 2, cvičení: 0)
a) Právní rámec rozhodování sporů ve sportu. Rozhodování sporů ve sportu formou rozhodčího řízení (ar-

bitráže). Rozhodčí řízení na úrovni sportovního spolku, na národní a mezinárodní úrovni. Rozhodčí soud
pro sport (CAS). Rozhodování sporů ve sportu orgány veřejné správy (soudy, správní orgány).
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6. Boj proti dopingu ve sportu. (přednášek: 2, cvičení: 0)
a) Právní rámec boje proti dopingu ve sportu. Světová antidopingová agentura (WADA). Světový antidopin-

gový kodex. Antidopingový výbor České republiky. Doping – definice. Porušení antidopingových pravidel.
Řízení v případě podezření na porušení antidopingových pravidel. Sankce za porušení antidopingových
pravidel.

7. Match fixing (přednášek: 1, cvičení: 0)
a) Právní rámec ovlivňování průběhu nebo výsledku sportovních událostí.

Způsob studia, metody výuky a studijní zátěž (počet hodin):

Počet hodin studijní
zátěže

Druh Kombinované
studium

Účast na přednáškách 13
Příprava na přednášky 26
Příprava na závěrečný test 39
Celkem 78

Způsoby a kritéria hodnocení:

Váha
Druh Kombinované

studium
Absolvování závěrečného testu 100 %
Celkem 100 %

Hodnocení:

Zkoušky
1 Výborně (90 – 100 %)
2 Velmi dobře (75 – 89 %)
3 Dobře (60 – 74 %)
4 Nedostatečně (0 – 59 %)

Zápočty
Z Započteno
NZ Nezapočteno

Zvláštní podmínky a podrobnosti:

žádné

Literatura:
Typ* Autor Název Místo vydání Nakladatel Rok ISBN

Z KRÁLÍK, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy Praha Leges 2016 978-80-7502-099-4

Z PICHRT, J. Sport a (nejen) pracovní právo Praha Wolters Kluwer 2014 978-80-7478-655-6

D HAMERNÍK, Pavel. Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem. 1. vyd. Praha:
Ústav státu a práva AV ČR, 2012.

D HAMERNÍK, Pavel. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2007.

D SIEKMANN, Robert. Introduction to International and European Sports Law. T.M.C. Asser Press, 2016. Vybrané pasáže.

* Z – základní literatura D – doporučená literatura
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