
Trestněprávní odpovědnost ve sportu  

 

Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce komplexně pojednává o otázkách trestněprávní 

odpovědnosti ve sportu s přihlédnutím k odborné literatuře, stávající právní úpravě a za užití 

aktuální trestní judikatury. Pozornost je věnována především problematice sportovních úrazů, 

okrajově též dopingu a korupci ve sportu. 

Práce je rozdělena do deseti částí (včetně úvodu a závěru). Druhá část práce je věnována 

nejvýznamnějším historickým přístupům k právní odpovědnosti sportovců. Třetí část práce krátce 

nastíní vývoj definičního pojetí sportu, na které navazuje vymezení sportu v české právní úpravě. 

V této části je pojednáno také o sportovním právu, které je zdrojem většiny doktrinálních přístupů 

k předmětné problematice. Ve čtvrté části práce je formulován základní vztah sportu a práva. 

V této části je nejprve pojednáno o základních teoriích působení práva na oblast sportu, na které 

navazují jednotlivé koncepce trestněprávní odpovědnosti ve sportu. V této souvislosti je rovněž 

naznačen způsob, jakým české trestní právo působí na oblast sportu. Pátá část práce je zaměřena 

na sportovní pravidla. Po vymezení pojmu a odlišení sportovních pravidel od právních norem je 

vysvětlen význam sportovních pravidel z pohledu trestního práva. S touto materií úzce souvisí 

otázka mnohosti odpovědnostních vztahů ve sportu, které je věnována šestá část práce. V této části 

se dostane také na základní vymezení občanskoprávní odpovědnosti ve sportu a na její propojení 

s odpovědnostní trestněprávní. Jádrem předmětné problematiky je trestněprávní odpovědnost  

za sportovní úrazy, které je věnována sedmá část práce. Do této časti jsou úvodem zahrnuty 

vybrané teorie beztrestnosti sportovních úrazů. Následuje podrobný přehled legislativních 

východisek trestněprávní odpovědnosti za sportovní úrazy, který je místy doplněn o úvahy de lege 

ferenda. Za účelem vyhodnocení sporných otázek jsou v této části využity metody vědeckého 

zkoumání, především pak deskripce, analýza a dedukce. V osmé části práce je přistoupeno 

k rekapitulaci dosavadní rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky v otázkách 

trestněprávní odpovědnosti za sportovní úrazy. Relevantní judikaturní závěry jsou v této části 

strukturovány do uceleného přehledu podle kategorií sportovních činností. Pro komplexní 

uchopení zvoleného tématu je devátá část práce zaměřena na trestněprávní aspekty dopingu  

a korupce ve sportu. 
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