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Modul B_PVS

PRÁVO VE SPORTU

Sylabus modulu B_PVS programu Vzdělávání sportovního managementu – Právo ve sportu, přináší
úvod do studia sportovního práva ve vztahu k právunárodnímu, diváckého násilí, právní odpovědnost
v oblasti sportu aprávní odpovědnosti za sportovní úrazy.Pozornost tak bude zaměřena na právní
normy činností sportovních organizací. Představena bude důležitá sportovní legislativa – normy a
předpisy obecné povahy, které lze aplikovat na oblast sportu, spolu s normami, které vznikly a
používají se výlučně pro úpravu oblasti sportovních vztahů.
Cíle modulu
Cílem modulu je představit studentům oblast sportovního práva, která se zabývá řešením různých
typů právních úkonů spojených se sportem a získat pohled na sport a tělovýchovu z pohledu práva a
právní úpravy. Tato specifická oblast v sobě zahrnuje poznatky z práva občanského, pracovního,
obchodního, soutěžního a dalších právních odvětví. Absolventi tohoto modulu se budou také
orientovat ve fungování, působnosti a strukturách sportovních asociací. Opomenuto nezůstane ani
komplikované uzavírání smluv sportovců a právní či daňová úprava sponzoringu.
Plán a výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky s výkladem základních informací vztažených
subjektůmpohybujících se ve sportu - právnických osoby a fyzických osob sportovních organizací

k

1. Subjekty ve sportu, právnické osoby a fyzické osoby
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Smluvní vztahy sportovních subjektů, forma a obsah
Smlouva sportovce
Daně právnických osob ve sportu
Daně fyzických osob ve sportu
Zákonné normy a právní předpisy České republiky regulují oblast sportu

2. Odpovědnost ve sportu, vývoj a současné pojetí
2.1 Občanskoprávní zodpovědnost ve sportu
2.2 Trestně právní zodpovědnost za úraz ve sportu
2.3 Občanskoprávní zodpovědnost za úrazy při sportu

3. Odpovědnost organizátora, pořadatele a diváka ve sportu
3.1. Oznamovací povinnost PČR, HZS…a další
3.2. Ochranný svaz autorský
3.3. Soudní a mimosoudní ochrana sportovních subjektů v ČR
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