Abstrakt – Odpovědnost a náhrada škody ve fotbale
Sport je v současnosti všeobecně považován za aktivitu, která významně
přispívá ke kultivaci lidského potenciálu, a to jak po stránce fyzické, tak i
psychické. Spolu s mnoha nespornými klady s sebou ovšem přináší také určité
nepříjemnosti. Tou hlavní a nejčastější je fakt, že provozování sportu může
nezřídka vyústit v nepříjemné zranění. A zde nastává čas položit si ožehavé
otázky: Jak je to s odpovědností? Kde jsou její hranice? Kdo poškozenému
nahradí škodu?
Zároveň je třeba si uvědomit, že právní odpovědnost ve sportu není
omezena pouze na samotného sportovce. Existuje mnoho kauz, ve kterých byli
shledáni odpovědnými i zřizovatelé sportovních zařízení, pořadatelé sportovních
klání, jejich diváci, rozhodčí či funkcionáři. Protože nejmasověji provozovaným
sportem na světě je jednoznačně fotbal, rozhodl jsem se ve své práci zaměřit
výhradně na toto sportovní odvětví. Na jednu stranu zajímavou, ale na druhou
také velmi komplikovanou problematiku odpovědnosti a náhrady škody ve fotbale
přibližuji čtenáři z pohledu hráče, diváka i pořadatele.
Ač v české, a zejména zahraniční, judikatuře existuje spousta případů, kdy
soudy řešily otázku odpovědnosti nejen samotných sportovců, ale i diváků a
pořadatelů za způsobenou škodu, kromě toho, že každý takový případ je třeba
posuzovat striktně individuálně, není možné stanovit žádný obecný postup,
kterým by se zainteresované osoby měly řídit. Při posuzování odpovědnosti
fotbalisty za úraz způsobený protihráči by jistě měl hrát významnou roli fakt, zda
při tomto zákroku byla (či nebyla) porušena pravidla fotbalu. Proto zde do popředí
vystupuje důležitost funkce rozhodčího, který je jedinou osobou, jež má pravomoc
rozhodovat v průběhu utkání o tom, jaká jednání hráčů pravidla fotbalu porušují.
Podobně důležité jako mezinárodně uznávaná pravidla fotbalu jsou také
další interní fotbalové předpisy, ať už jde o centrálně vydávané disciplinární řády
nebo návštěvní a provozní řády jednotlivých fotbalových stadionů. Všechny tyto
normy by v problematice posuzování odpovědnosti ve fotbale měly hrát stěžejní
roli.

