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jméno:

1) Co je autonomie sportu, z jaké právní úpravy vychází a co znamená pro členy spolků?
Vyjmenujte specifika sportu. Jakou legislativu obecnou, obecnou sportovní a sportovní
speciální musí člen spolku dodržovat včetně vyjmenování několika konkrétních příkladů
z Vašeho oblíbeného sportu.

2) Popište základní charakteristiku veřejné a sportovní diplomacie. Co znamenají pojmy
Hard power a Soft power v diplomacii? Uveďte několik případů cílů a způsobů uplatnění
sportovní diplomacie. Popište aktéry a nástroje sportovní diplomacie. Uveďte příklady
bojkotů významných sportovních událostí.

3) Vyjmenujte prameny mezinárodního sportovního práva a uveďte platné právní předpisy
ČR v oblasti sportu.

4) Jaké formy financování může využívat spolek (klub, asociace) z veřejných zdrojů a podle
zákonů ČR a EU pro zajištění svého rozpočtu včetně zdrojů z hazardu? Uveďte konkrétní
předpisy, které to umožňují. Co je de minimis?

5) Popište dělení osob v právu podle ObčZ a ZOK. Kolik je zapotřebí minimálně osob
k založení spolku, vyjmenuje dokumenty předávané soudu potřebné k založení spolku? K
jakému soudu se vznik, změna a zánik spolku podávají? Vyjmenujte nejčastější právní
formy právnických osob ve sportu a kolik potřebujete minimálně financí pro jejich
založení? Popište základní managementy těchto právnických osob.

6) Znázorněte právní rámec soudního a mimosoudního řešení sporů ve sportu. Popište soudní
soustavu ČR pro právo soukromé a pro právo veřejné včetně počtu těchto soudů. Ve
kterém zákoně a článku je zakotveno právo na spravedlivý proces? Uveďte alespoň jeden
judikát NSS a jeden rozsudek SD EU, který zásadně ovlivnil sportovní prostředí.

7) Znázorněte druhy odpovědnosti ve sportu a jejich právní rámec.

8) Popište strukturu, vztahy a metody vyjednávání.

9) Napište, kdo je podle katastru nemovitostí vlastníkem bytové jednotky na adrese
Olomouc, Nová Ulice, ulice Legionářská číslo popisné 1319, číslo orientační 10, číslo
jednotky 15 nebo podle Listu vlastnictví 10676? Jakou má vlastník adresu / sídlo a kolik
nemovitostí se v tomto domě k vlastníkovi ještě váže?

Kolik činí základní kapitál AC Sparta Praha fotbal a.s. a jak jedná klub navenek? Kolik
osob je ve statutárním orgánu klubu? Kolik je v obchodním rejstříku právnických osob
s názvem AC Sparta Praha?

Kdo je současným akcionářem (vlastníkem) fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň a.s.?
Kolik činí základní kapitál klubu FC Viktoria Plzeň a.s. a základní kapitál jejího
vlastníka? Vlastní fotbalový klub stadion, na kterém hraje?

Je v insolvenčním rejstříku vedena osoba Roman Čechmánek ze Zlína? Jestliže ano, kolik
takových osob tam je, kdo je insolvenčním správcem této osoby, a kolik má osoba
přihlášeno pohledávek? Kdy bylo zahájeno insolvenční řízení?

10) Co je MOV, kdy vznikl, jakou má strukturu, kdo je současným předsedou MOV a kdo
rozhoduje spory na olympijských hrách?

Co je Bílá kniha o sportu, kdo ji vydal a kdy? Obsahuje Smlouva o fungování EU (SFEU)
přímý odkaz na sport?

Co je to CAS, kdy vznikl, kde sídlí a co rozhoduje? Co jsou AD HOC (tzv. létající) senáty
na OH?

Co je WADA a jaký základní dokument vydává?

