
Abstrakt 

Prevenční povinnost při sportovní činnosti 

Tato rigorózní práce se zabývá vztahem prevenční povinnosti a sportovní 

činnosti, v němž je alespoň jedním ze subjektů sportovně-právního vztahu 

sportovec v postavení potenciálního škůdce či potenciálního poškozeného.  

Cílem této práce je analýza otázek souvisejících s právním posuzováním 

odpovědnosti při sportovní činnosti prizmatem prevenčních povinností uvedených 

v občanském zákoníku s důrazem zejména na standard optimální míry opatrnosti. 

Vedle již zmíněné analýzy dále v práci převažuje použití metody pozorování, 

indukce a dedukce. Naplnění sledovaného cíle práce je podpořeno rovněž využitím 

metody deskripce a explanace. Zejména při práci s judikaturou je použita metoda 

kritické analýzy a komparace.  

Z hlediska koncepce je práce rozdělena do celkem čtyř částí. Předmětem 

první části práce je především vymezení obecných vztahů sportu a práva.  

V rámci druhé části práce týkající se problematiky prevenční povinnosti 

sportovce a jiných osob participujících na sportovní činnosti je učiněn závěr, 

že obecná prevenční povinnost je normou velmi významnou pro posuzování 

sportovně-právních kauz. Její výklad nabízí několik aplikačních limitů, z nichž je 

při sportovní činnosti nejvýznamnější limit v podobě zohledňování okolností 

případu a zvyklostí soukromého života. Tento limit pak úzce souvisí 

s tzv. optimální opatrností. Podstatný závěr ve vztahu k posuzování sportovně-

právních kauz pak lze spatřovat rovněž v aplikovatelnosti zvláštních prevenčních 

povinností uvedených v občanském zákoníku (tj. zakročovací a oznamovací 

prevenční povinnosti).  

Třetí část práce se věnuje otázkám souvisejícím s významem prevenční 

povinnosti pro různé druhy právní odpovědnosti nebo významem konkrétních 

okolností majících vliv na posouzení prevenční povinnosti při sportovní činnosti. 



Těmi nejvýznamnějšími z nich jsou sportovní pravidla či výkonnostní úroveň 

sportu. 

V rámci poslední části práce věnované problematice prevenční povinnosti 

v soudní praxi je zejména rozebrán význam jednotlivých okolností majících vliv 

na posuzování prevenční povinnosti při sportovní činnosti v české i zahraniční 

judikatuře. Důraz je přitom kladen na specifika jednotlivých sportovních odvětví. 

Závěrem je uvedeno unikátní shrnutí těchto okolností.  
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