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9.3. Specifika civilní odpovědnosti sportovců 

9.3.1. Profilace doktríny převzetí rizik
9.3.1.1. Judikaturní východisko
9.3.1.2. Doktrinální východisko
9.3.1.3. Požadovaný standard péče ve sportu – základní stavební 

kámen odpovědnostních vztahů
9.3.1.4. Význam sportovních pravidel a odpovědnost sportovců

9.4. Španělská odpovědnostní soudní praxe
9.5. Přístup s nadhledem ? 

10. Rumunsko
10.1. Země bez judikatury a doktríny ? 
10.2. Sportovní pravidla a souhlas poškozeného – základ rumunské 

dogmatiky
10.2.1. Základní koncepční pojetí souhlasu poškozeného
10.2.2. Rizikovost sportovní činnosti

10.3. Možný budoucí vývoj
11. Slovinsko (exkurs)

CIVILNÍ ODPOVĚDNOST SPORTOVCŮ ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY 
V BRITSKÉM A MIMOEVROPSKÉM PRÁVNÍM PROSTORU 

1. Velká Británie 
1.1.  Úvod 
1.2. Úmyslně způsobené zranění 
1.3. Obecný koncept povinnosti přiměřené péče 
1.4. Standard tzv. hrubé nedbalosti 
1.5.  Rozhodnutí Condon v. Basi 
1.6. Dopad a hodnocení rozhodnutí Condon v. Basi 
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1.7. Případ Caldwell v. Maguire and Fitzgerald 
1.8. Význam rozhodnutí Caldwell v. Maguire and Fitzgerald
1.9. Kritérium nedbalosti a další relevantní hlediska 

1.9.1. Přijetí rizik souvisejících se zápalem hry 
1.9.2. Nepřiměřené jednání 
1.9.3. Svolení poškozeného a rozhodnutí ve věci  

Smoldon v. Whitworth and Nolan 
1.9.4. Fotbalové prostředí 

1.10. Analýza a hodnocení anglického vývoje 
1.11. Potřeba harmonizace přístupu k nedbalému jednání ve sportu 

2. Irsko a Skotsko 
2.1. Východiska irského prostředí 
2.2. Ryan v. Ireland a jeho dopad do sportovního prostředí 
2.3. Případ Caldwell v. Maguire and Fitzgerald – vysoký standard pro 

žalobce 
2.4.  Nedbalost nebo „nedbalost za všech daných okolností“? 
2.5. A zase ten standard – tentokrát v irském prostředí 
2.6. Základ budoucí judikatury – irský případ  

Mc Comiskey v. Mc Dermott? 
2.7. Hrubá nedbalost – základní stavební kámen? 
2.8. Aktuální irský vývoj 
2.9.  Skotský vývoj (exkurz) 

3. Austrálie
3.1. Rootes v. Shelton – východiska dalšího vývoje

3.1.1. Skutkový základ případu
3.1.2. Analýza případu – soudce Barwick
3.1.3. Analýza případu – soudce Kitto
3.1.4. Analýza případu – soudce Taylor
3.1.5. Analýza případu – soudce Owen

3.2. Woods v. Multi-Sport holdings Pty Ltd – další kamínek do mozaiky
3.2.1. Východiska případu
3.2.2. Diskurs soudců Nejvyššího soudu Austrálie

3.3. Konkrétní řešení a přetrvávající otazníky nad obecnými závěry
3.3.1. Povaha sportu a jeho vztah k právu
3.3.2. Předpoklady porušení standardu péče
3.3.3. Zjevná a inherentní rizika
3.3.4. Dopad sportovních pravidel

3.4. Následný doktrinální vývoj a australská specifika
3.4.1. Právo upravující nedbalost a jeho aplikace na sport

3.4.1.1. Obecná koncepce nedbalostního jednání
3.4.1.2. Rozhodnutí Ollier v. Magnetic Island Country Club 

a McArthur Distrikt Motor Cycle Sportsmen Inc.& Ors.v. 
Ardizzone – základ novodobé nedbalostní judikatury

3.4.1.3. Povinnost péče
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3.4.1.4. Doktrína volenti non fit injuria (přijetí rizika)
3.4.1.5. Doktrína inherentního rizika
3.4.1.6. Vliv sportovních pravidel

3.4.2. Sportovní úrazy, pojišťovací krize a legislativní řešení
4. Irán (exkurz)

4.1. Obecná východiska
4.2. Historické sportovněprávní souvislosti
4.3. Aktuální vývoj

5. Jihoafrická republika
5.1. Obecná východiska a základy odpovědnosti
5.2. Doktrinální převaha zásady volenti non fit injuria a koncepce tzv. 

přiměřeného jednání
5.3. Odpovědnost sportovce a románský vliv – případ  

hozeného oštěpu
5.4. Relevantní výchozí judikatura

5.4.1. Riziko v mimosportovní judikatuře
5.4.2. Rozhodnutí ve věci Boshoff v.Boshoff
5.4.3. Sportovněprávní judikatura a hledisko nedbalosti

5.5. Aktuální judikaturní vývoj – případ Hatting v. Roux
5.5.1. Skutkový základ případu
5.5.2. Právní posouzení a analýza případu
5.5.3. Doktrinální hodnocení případu a jeho budoucí využitelnost
5.5.4. Analýza obecné deliktní doktríny

5.6. Deliktní právo ve sportu – resumé
6. Spojené státy americké

6.1. Právní předpisy upravující bezpečnost sportu a rizika vlastní danému 
sportu
6.1.1. Ekonomické okolnosti a jejich dopad do právní úpravy
6.1.2. Komparativní srovnání států USA

6.2. Doktrinální a judikaturní vývojové etapy právní odpovědnosti 
sportovců za sportovní úrazy
6.2.1. První vývojové etapy a přelomová 70. léta 20. století 

6.2.1.1. Počáteční vliv a vývoj judikatury
6.2.1.2. Formování doktrinálních teoretických přístupů
6.2.1.3. Okolnosti vylučující protiprávnost – přijetí rizika
6.2.1.4. Amatérský a profesionální sport
6.2.1.5. Judikatorní zlom – rozhodnutí Nabozny v. Barnhill

6.2.1.5.1. Skutkový základ případu
6.2.1.5.2. Rozhodnutí odvolacího soudu
6.2.1.5.3. Analýza rozhodnutí
6.2.1.5.4. Hodnocení rozhodnutí a jeho odraz v odborné 

literatuře
6.2.1.6. Druhé klíčové rozhodnutí – Hackbart  

v. Cincinnati Bengals, Inc.
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6.2.1.6.1. Rozhodnutí soudu prvního stupně
6.2.1.6.2. Rozhodnutí odvolacího soudu
6.2.1.6.3. Analýza případu
6.2.1.6.4. Hodnocení rozhodnutí ve sportovněprávní 

doktríně
6.2.2. Vývoj 80. let – hledání použitelného standardu nedbalostních 

deliktů
6.2.2.1. Teorie občanskoprávní odpovědnosti – hledání 

použitelného standardu
6.2.2.2. Judikaturní a právně-teoretická východiska 

odpovědnosti sportovců
6.2.2.2.1. Standard prosté nedbalosti a doktrína přijetí 

rizika
6.2.2.2.2. Posun směrem ke standardu hrubé nedbalosti
6.2.2.2.3. Dopad zásad poměrného zavinění
6.2.2.2.4. Souhrnný trend judikatury

6.2.2.3. Kritické pohledy na judikaturu – některé nevyřešené 
problémy 
6.2.2.3.1. Zpochybnění hrubé nedbalosti jako 

použitelného standardu
6.2.2.3.2. Přijetí rizika a souhlas poškozeného – těžko 

postižitelné koncepce v rámci sportu
6.2.2.3.3. Přetrvávající problémy s poměrným zaviněním
6.2.2.3.4. Tolerance a podpora přehnaně agresívního 

jednání? 
6.2.2.4. Úvahy nad alternativními přístupy

6.2.2.4.1. Vnitřní pravidla jako objektivní standard 
občanskoprávní odpovědnosti

6.2.2.4.2. Kombinace přístupu založeného na vnitřních 
pravidlech a standardu hrubé nedbalosti

6.2.2.4.3. Nevyřešené problémy – obecné řešení 
problému násilí ve sportu

6.2.3. 90. léta – období nevyužitých příležitostí ?
6.2.3.1. Doktrinální analýza

6.2.3.1.1. Tripartice občanskoprávních deliktů ve sportu
6.2.3.1.2. Tvrzené nedostatky standardu hrubé 

nedbalosti
6.2.3.1.3. Prvky žalobního důvodu založeného na prosté 

nedbalosti
6.2.3.1.4. Okolnosti vylučující protiprávnost 
6.2.3.1.5. Obavy z masového podávání žalob a výše 

mimosoudního vyrovnání
6.2.3.1.6. Ochota účastnit se amatérského sportování
6.2.3.1.7. Průběh a konec 90. let
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6.2.4. Novodobý současný vývoj ve 21. století – vývojové tendence
6.2.4.1. Standard péče ve sportovních případech 
ve 21. století
6.2.4.2. Kritika ustálených postupů
6.2.4.3. Alternativní řešení a analýza dosavadního přístupu

6.3. Judikaturní vývoj v jednotlivých státech USA
6.3.1. Princip prosté nedbalosti × hrubá nedbalost
6.3.2. Jednotlivé státy USA

6.3.2.1. Florida 
6.3.2.2. Wisconsin
6.3.2.3. New Jersey

6.3.2.3.1. Případ Crawn v. Campo
6.3.2.3.2. Případ Schick v. Ferolito

6.3.2.4. Illinois
6.3.2.5. Indiana
6.3.2.6. Missouri
6.3.2.7. Kalifornie
6.3.2.8. Ohio
6.3.2.9. Connecticut 
6.3.2.10. Louisiana
6.3.2.11. Další státy USA (exkurs)

6.4. Hodnocení vývoje v USA
7. Kanada 

7.1. Východiska zkoumání kanadského přístupu
7.2. Obecné zásady odpovědnosti za delikt ve sportovním prostředí
7.3. Judikatura v jednotlivých sportovních odvětvích 

7.3.1. Lední hokej
7.3.2. Fotbal a ragby
7.3.3. Baseball
7.3.4. Fotbal (evropský)
7.3.5. Lyžování
7.3.6. Golf

7.4. Doktrinální hodnocení judikatorních trendů
7.5. Analytická diferenciace deliktů při sportovních zraněních

7.5.1. Úmyslné delikty
7.5.2. Nedbalostní jednání
7.5.3. Bezohlednost (hrubá nedbalost)

7.6. Hodnocení kanadského vývoje

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST SPORTOVCŮ ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY 
V KONTINENTÁLNÍM EVROPSKÉM SYSTÉMU PRÁVA 

1. Úvod 
2. Německo 

2.1. Historická evropská (či světová) vývojová dominance?
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2.2. Vývojové trendy ve starší německé dogmatice 
2.2.1. Sportovní úrazy – vyloučení znaků skutkové podstaty 
2.2.2. Objektivní teorie účelu 

2.3. Přístup novější doktríny k trestní odpovědnosti sportovců 
za sportovní úrazy 
2.3.1. Svolení vylučující naplnění znaků skutkové podstaty trestného 

činu 
2.3.2 Situačně adekvátní výklad naplnění znaků skutkové podstaty 

trestného činu 
2.3.3. Učení o sociální adekvátnosti 

2.3.3.1. Welzelův princip sociální adekvátnosti 
2.3.3.2. Sociální adekvátnost v oblasti sportu 

2.3.3.2.1. Vztah sociální adekvátnosti a sportu podle 
Hanse Welzela 

2.3.3.2.2. Sociální adekvátnost, sportovní úraz a Berrova 
koncepce 

2.3.3.2.3. Sportovní zápolení jako sociálně adekvátní 
chování podle Döllinga 

2.3.3.2.4. Zipf k významu sociální adekvátnosti v oblasti 
sportu 

2.3.3.2.5. Sociální adekvátnost a další doktrinální 
přístupy

2.3.3.2.6. Nepoužitelnost učení o sociální adekvátnosti 
ve sportu 

2.3.3.2.7. Bojové sporty a sociálně adekvátní jednání 
2.3.4. Naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu u sportovních 

úrazů podle § 223 StGB 
2.3.4.1. Objektivní stránka skutkové podstaty ve světle sportu 
2.3.4.2. Subjektivní stránka § 223 StGB se zohledněním 

sportovního prostředí 
2.3.4.3. Protiprávnost ve sportovním kontextu 

2.3.4.3.1. Sportovní zvykové právo 
2.3.4.3.2. Právo výkonu povolání 
2.3.4.3.3. Účelovost sportovní činnosti 
2.3.4.3.4. Privilegovaná dovolenost sportovní činnosti 
2.3.4.3.5. Idea obecného zvážení statků 
2.3.4.3.6. Zákonem stanovená podpora sportu 
2.3.4.3.7. Dovolené riziko 

2.3.4.3.7.1.  Kritika dovoleného rizika při 
řešení odpovědnostních problémů 
ve sportu 

2.3.4.3.8. Svolení 
2.3.4.3.8.1. Historické souvislosti 
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2.3.4.3.8.2.  Problematika svolení a sportovní 
úrazy po roce 1950 

2.3.4.3.8.3.  Udělení svolení k úrazům 
způsobeným úmyslně 

2.3.4.3.8.4.  Udělení svolení k úrazům 
způsobeným nedbalostně 

2.3.4.3.8.5. Zobecňující závěr 
2.4. Absentující soudní praxe – doktrinální intermezzo 
2.5. Současný doktrinální a dogmatický vývoj 

2.5.1. Kategorizace sportů podle typických rizik zranění 
2.5.2. Sportovní pravidla, normy trestního práva a jejich vzájemný 

vztah 
2.5.2.1. Sportovní pravidla a obecná teorie trestního práva 

z hlediska podmínek vzniku odpovědnosti sportovců
2.5.2.2. Sportovní pravidla a sportovněprávní teorie 

2.5.3. Dominantní postavení bojových a kontaktních sportů 
2.5.3.1. Ústavněprávní přístup k odpovědnosti sportovců 

2.5.3.1.1.  Ústavněprávní konformita deliktů 
způsobených při výkonu sportu daná účelem 
sportu 

2.5.3.1.2.  Ústavněprávní konformita deliktů 
způsobených při výkonu sportu daná 
jednáním na vlastní nebezpečí a svobodným 
jednáním sportovce 

2.5.3.1.3. Ústavněprávní hranice privilegování deliktů 
spáchaných ve sportu 

2.5.4. Sportovní úrazy a rozsah dopadu trestního práva 
2.5.5. Procesní přístupy k omezení trestnosti sportovních úrazů
2.5.6. Úmyslné a nedbalostní trestné činy ve sportu – hraniční 

kritérium a kritický pohled novodobé německé dogmatiky
2.5.6.1. Materiálně právní teorie k omezení odpovědnosti 

za sportovní úrazy a usmrcení v bojových sportech 
2.5.6.2. Nedbalostní trestné činy a naplnění jejich předpokladů

2.5.7. Dominance dvou doktrinálních přístupů v současné dogmatice
2.5.7.1. Opětovná dominance sociální adekvátnosti se 

zdůrazněním sportovní povahy? 
2.5.7.2. Nárůst významu svolení poškozeného 

2.6. Německý judikaturní přístup 
2.6.1. Svolení jako vůdčí princip v judikatuře německých soudů 
2.6.2. Trestní odpovědnost, svolení a dobré mravy 
2.6.3. Diferenciační odpovědnostní kritéria 

2.7. Hodnocení německého vývoje 
3. Rakousko 

3.1. Meziválečný základ judikatury 
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3.2. Stavební kámen moderní trestněprávní sportovní dogmatiky – 
F. Bydlinski 
3.2.1. Společenská a právní východiska 
3.2.2. Kritický přístup k dosavadní judikatuře a z ní plynoucí doktríně 

dodržení sportovního pravidla 
3.2.3. Sociální adekvátnost – řešení i trestněprávní odpovědnosti?
3.2.4. Dovolené riziko a význam zvykového práva 
3.2.5. Bydlinského koncepce 

3.3. Teoretické základy novodobé rakouské dogmatiky 
3.3.1. Koncepční východiska – M. Lasson 
3.3.2. Horské sporty – tradiční stavební kámen sportovněprávní 

doktríny? 
3.3.2.1. Odpovědnost v horských sportech v užším smyslu

3.4. Trestní odpovědnost sportovců v rakouské soudní praxi 
3.4.1. Jednání na vlastní nebezpečí 
3.4.2. Široký společenský základ sportovněprávní judikatury – 

grilování u rybníka 
3.4.3. Trestní řízení a důkazní obtíže 
3.4.5. Současný judikaturní přístup 

4. Švýcarsko 
4.1. Starší doktrinální vývoj 
4.2. Přístupy současné švýcarské dogmatiky 
4.3. Švýcarská rozhodovací trestní praxe 

4.3.1. Obecné linie švýcarské soudní praxe 
4.3.1.1. Amatérský sport 
4.3.1.2. Profesionální sport 

4.3.2. Judikatura v oblasti lyžování 
4.3.2.1. Kantonální judikatura 
4.3.2.2. Federální judikatura 

4.3.3. Procesní aspekty trestních sportovních procesů 
4.4. Současný vývoj – propojení doktrinálního a judikaturního vývoje 

5. Francie 
5.1. Úvod k francouzskému vývoji 
5.2. Impozantní epocha první poloviny 20. století 

5.2.1. Smlouva o boxerském střetnutí a vstup soudů do „sportovního 
ringu“ 

5.2.2. Rozvoj teorií vylučujících trestní odpovědnost sportovců
5.2.2.1. Teorie L. Le Rouxe 
5.2.2.2. Další doktrinální teorie 
5.2.2.3. Význam sportovních pravidel ve francouzské dogmatice

5.3. Novodobý a současný vývoj 
5.3.1. Dosah působnosti trestního práva a odpovědnost sportovců 
5.3.2. Předpoklady trestní odpovědnosti 

5.3.2.1. Obligatorní předpoklady 
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5.3.2.1.1. Horské sporty – expozé 
5.3.2.2. Kontroverzní (sporné) předpoklady 

5.3.3. Důsledky adaptace soudní praxe 
5.3.3.1. Právní prvek trestného činu 
5.3.3.2. Morální prvek trestného činu 
5.3.3.3. Materiální stránka trestného činu 

5.3.4. Francouzská rozhodovací praxe 
5.3.4.1. Absentující odpovědnost sportovců 

5.3.5. „Účastenství“ na trestní věci 
5.3.6. Potvrzený dosah trestního práva do sportovního prostředí 

6. Polsko 
6.1. Východiska polského přínosu 
6.2. Judikaturní základ v meziválečném období 
6.3. Formování teoretické fronty v meziválečném a krátce poválečném 

období 
6.4. Nástup doktríny sportovního rizika v 60. letech 

6.4.1. A. Gubiński 
6.4.2. Popularizátor J. Sawicki 

6.5. Monumentální nástup sportovněprávního písemnictví v 70. letech 
6.5.1. Osobnost A. J. Szwarce 

6.5.1.1. Rozsah a přínos jeho publikační činnosti 
6.6. Publicistická krize 80. a 90. let 
6.7. Doktrinální směry v odpovědnostních vztazích od počátku 21. století
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