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Pozvánka na odborný seminář pro zájemce z oblasti sportu 

 
 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY SPORTOVNÍHO PRÁVA v ČR 
 

 
 
Časový harmonogram a osnova semináře 
 

9.00 -   9.30 hod. Registrace účastníků 

 

9.30 - 10.45 hod. Přednáška na téma: 

Spolky dle nového občanského zákoníku 
- Úprava spolků v novém občanském zákoníku 

- Povinnost provést změny – přechodná období 

- Povinné náležitosti stanov 

- Spolkový rejstřík  

S účinností k 1. lednu 2014 se ze všech občanských sdružení staly ze zákona spolky. Drtivá většina sportovních klubů v ČR má tuto 

právní formu a v rámci přechodných období stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., (novým) občanským zákoníkem, musí revidovat 

svou vnitřní strukturu a ohlásit požadované údaje spolkovému rejstříku. Tato část semináře má posluchače seznámit 

s nejzásadnějšími změnami a povinnostmi sportovních klubů, které z těchto změn vyplývají. 

 

10.45 - 11.00 hod. Přestávka 

 

11.00 - 11.45 hod. Přednáška na téma: 

Právní postavení sportovce 
- Sportovci v individuálních sportech 

- Sportovci v kolektivních sportech – problematika tzv. švarcsystému 

Kolem právního postavení sportovce v České republice, zejména sportovce v kolektivních sportech, se vede v poslední době řada 

odborných i laických debat. Tato část semináře má posluchačům osvětlit základní aspekty postavení sportovců z hlediska 

občanskoprávních a pracovněprávních předpisů. 

 

11.45 - 12.00 hod. Přestávka  

 

12.00 - 13.00 hod. Přednáška na téma: 

Problematika dopingu 
- Systém vybudovaný WADA – Světový antidopingový kodex 

- Revize WADA Kodexu 2015 

- Boj proti dopingu v ČR 

- Porušení antidopingových předpisů 

- Ukládání sankcí  

K 1. lednu 2015-  nabývá účinnosti revidovaná verze Světového antidopingového kodexu a v souvislosti s tím také české Směrnice 

pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Tato část semináře má posluchače seznámit se změnami, které přináší nová 

antidopingová úprava pro sportovce a sportovní asociace (sportovní svazy a kluby). 

 

13.00 - 13.15 hod. Přestávka 

 

13.15 - 14.00 hod. Přednáška na téma: 

Rozhodování sporů ve sportu 

- Rozhodčí řízení ve sportu 

- Rozhodčí komise spolku dle nového občanského zákoníku 

- Rozhodčí komise Českého olympijského výboru 

Hned z několika důvodů jsou mezi sportovci a sportovními asociacemi po celém světě sjednávány rozhodčí doložky a spory 

vyplývající z jejich vztahů odnímány obecným soudům. Tato část semináře má posluchače seznámit se základními principy 

rozhodčího (arbitrážního) řízení, úpravou rozhodčího řízení a nejvýznamnějšími sportovními arbitrážními soudy v České 

republice. 

 

14.00 - 15.00 hod. Diskuse 
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Lektor:  
Mgr. et Mgr. Liběna Vondráčková, LL. M. 

Advokátka- trvale  spolupracující s Bubník Myslil & Partners 

Předsedkyně České společnosti sportovního práva, z.s. 

Člen Exekutivy a předsedkyně Legislativně-právní komise Českého svazu házené 

Člen Arbitrážního tribunálu Mezinárodní házenkářské federace 

www.vondrackova-ak.cz 

 

Datum a místo konání: 

Sobota dne 28. 3. 2015 Praha  

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín 

Hlavní budova 3. patro, učebna U 9 

 

Cena a platební podmínky: 

1200 Kč/osobu - platba hotově před zahájením semináře při registraci 

(v ceně zahrnuto školné, malé občerstvení, skripta, psací potřeby) 

 

Organizační pokyny: 

Seminář vhodný pro veřejnost, hráče, trenéry, funkcionáře, činovníky, klubové zástupce, oddíly, spolky, tělovýchovné jednoty, 

sdružení, unie, svazy, apod. 

Prosíme o závaznou a včasnou přihlášku 

Časový harmonogram je orientační 

 

Připravujeme pro vás: 

Prevence přetížení pohybového aparátu u sportovců 
(lektor Dr. Marie Součková) 

Antibiotika - Insomnie - Anabolika 
(lektor PharmDr. Darina Šrolová) 

Temperament a vrcholový sport 
(lektor Ing. Mgr. Kamila Jetmarová) 

Jóga a vrcholový sport  
(lektor Ing. Mgr. Kamila Jetmarová) 

První pomoc ve sportu  - základní resuscitace 
(lektor Mgr.Tomáš Gröger RN) 
V případě zájmu nás prosím kontaktujte. Odborné semináře je možné po dohodě uskutečnit ve vašem sportovním zařízení za výhodných podmínek  !!! 

 

Informace a přihlášky: 

Ivan Hanousek - MarivaDent 

Havanská 2827, Tábor 390 05 

Tel: +420 605 254 574 

E-mail: ivan.hanousek@marivadent.cz 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Závazná přihláška na seminář dne 28. 3. 2015 Praha 
Aktuální otázky sportovního práva v ČR  

  

 

 

Jméno a příjmení účastníka …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontaktní adresa ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E – mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon …………………………………………………….                          IČ  …………………………………………………….     

 

 


