Sportovní diplomacie
PRÁVO VE SPORTU
Modul 2SMQ02

Program
Sobota 21. 10. 2017: Přivítání, úvod 14:00 – 14:45
Dotace 1/0
Jan Šťovíček



právo ve sportu, postavení v rámci právního řádu a jeho vztah k ostatním
součástem právního řádu na národní a mezinárodní úrovni;
prameny, subjekty a právní vztahy v rámci práva ve sportu.

Sobota 21. 10. 2017: Právní úprava sportovních spolků 15:00 – 16:30
Dotace 2/0
Jiří Janák









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 spolků;
práva a povinnosti členů sportovních spolků;
jednání za sportovní spolek;
smluvní vztahy sportovních spolků.

Sobota 21. 10. 2017: Právní odpovědnost za sportovní úrazy 16:45 – 18:15
Dotace 2/0
Martin Sup


právní (občanskoprávní/trestněprávní) odpovědnost sportovních spolků a sportovců
za sportovní úrazy.

Neděle 22. 10. 2017: Pracovněprávní aspekty sportu 8:00 – 9:30
Dotace 2/0
Jakub Morávek



práva a povinnosti sportovního spolku jako zaměstnavatele;
práva a povinnosti sportovce jako zaměstnance.

Neděle 22. 10. 2017: Obchodněprávní aspekty sportu 9:45 – 11:15
Dotace 2/0
Liběna Šrámková



práva a povinnosti sportovce jako podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné);
smluvní vztahy sportovců.

Neděle 22. 10. 2017: Daňové aspekty sportu 11:30 – 12:15
Dotace 1/0
Simona Hornochová


daňové povinnosti sportovních spolků a sportovců.

Neděle 22. 10. 2017: Rozhodování sporů ve sportu 13:15 – 14:45
Dotace 2/0
Jan Šťovíček
Matěj Vácha






právní rámec rozhodování sporů ve sportu;
rozhodování sporů ve sportu formou rozhodčího řízení (arbitráže);
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).

Neděle 22. 10. 2017: Boj proti dopingu ve sportu 15:00 – 16:30
Dotace 2/0
Jan Šťovíček









právní rámec boje proti dopingu ve sportu;
Světová antidopingová agentura (WADA);
Světový antidopingový kodex;
Antidopingový výbor České republiky;
doping – definice;
porušení antidopingových pravidel;
řízení v případě podezření na porušení antidopingových pravidel;
sankce za porušení antidopingových pravidel.

Neděle 22. 10. 2017: Match fixing 16:45 – 17:30
Dotace 1/0
Jan Woska


právní rámec ovlivňování průběhu nebo výsledku sportovních událostí.

