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SPORT
A PRÁVO

Připadá vám tohle spojení poněkud
nesourodé? Možná vás to překvapí, ale
v dnešní době se sportovní právo prudce
rozvíjí. Kdy se může týkat i vás?
Text: LADISLAVA JASANSKÁ

P

RAVDA, SPORTOVNÍ PRÁVO

se z větší části
týká profesionálního sportu – třeba volným pohybem přestupujících fotbalistů,
nezávislostí sportovních asociací, dopingem nebo „pracovními úrazy“ profesionálních sportovců. Přesto se vám může
jeho základní znalost hodit, i když sportujete jen občas
a čistě rekreačně. Na co máte právo, když při sportu zraníte, a co vás může čekat, když naopak někomu zranění přivodíte? Kdy vlastně nesete odpovědnost a za jakých
podmínek? A může vás za faul či za neopatrnost na cyklotrase čekat třeba i vězení?

tím uznáváte zvýšenou míru rizika. Na druhé straně to
však rozhodně neznamená svolení k brutálnímu chování!

KROŤTE SVÉ VÁŠNĚ
HRAJTE FÉR
Ať děláte cokoli, je třeba řídit se tzv. obecně prevenční
povinností. To znamená chovat se ohleduplně a zodpovědně – tak, aby pokud možno nedošlo k žádným škodám
na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Nic víc,
nic míň. Žádné další pravidlo, které by upravovalo vaši
odpovědnost konkrétně při sportu, v současné době neexistuje. Soudy tak vycházejí přímo z pravidel daného
sportu. Příklad? Třeba u sjezdového lyžování soud vyslovil názor, že pravidla pro chování lyžařů a snowboardistů
na lyžařských tratích, která vydala Mezinárodní lyžařská federace FIS, jsou závazná i pro amatérské lyžaře na
sjezdovkách. Platí tak například pravidlo, že přednost má
zásadně ten lyžař, který se pohybuje níže na svahu. Co
to pro vás znamená? Než se pustíte do jakéhokoli sportu,
uděláte dobře, když se nejdřív důkladně seznámíte se základními pravidly. A když je budete dodržovat.

Může se stát, že při sportu spácháte trestný čin? Teoreticky ano, i když trestněprávní odpovědnost je i tady
až krajní možností. Zkuste si ale představit, že někomu
způsobíte úraz například na cyklotrase. Soud by nejspíš
velmi tvrdě zdůraznil, že je povinností cyklisty přizpůsobit rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a zkušenostem i konkrétním podmínkám, aby mohl dostatečně a včas reagovat na nenadále vzniklou překážku.
Pokud tato pravidla nedodržíte, a způsobíte tak jinému
člověku těžkou újmu na zdraví, můžete být (za splnění
dalších podmínek) skutečně stíháni za trestný čin ublížení na zdraví! Nestačí tedy, že nechcete nikomu ublížit, ale
musíte se chovat tak, abyste nikoho nezranili ani svou nedbalostí, například pod vlivem alkoholu. Člověk tak může
za své chování při hře nebo třeba na koupališti draze zaplatit. Jako trestný čin lze totiž kvalifikovat třeba i to,
když se vaše sokyně v lásce topí v obecním rybníku a vy jí
neposkytnete pomoc... I
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Ladislava Jasanská
Odbornice na mediální a pracovní právo, právnička
se zkušenostmi s obchodním právem včetně mezinárodních transakcí. Má vlastní advokátní kacelář
Jasanská & Co., více na www.jasanska.com.
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Jistě, škodám je třeba předcházet – jenže sport je často
nebezpečný už jaksi z principu. Vždyť jde o adrenalinovou
záležitost… Vaše odpovědnost za zranění, která „v zápalu
boje“ druhému přivodíte, je tak snížena nebo (podle povahy sportu) zcela vyloučena, a to právě díky „nebezpečnosti“ sportu. Jinými slovy, pokud vstoupíte na dráhu pro
kolečkové brusle nebo třeba na cyklostezku, automaticky

