Test / SPORTOVNÍ PRÁVO / 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) 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. Napište, jak a kam podáte žádost (státu, kraji, obci) k
vyhlášenému dotačního programu na podporu sportovní činnosti v místě jeho sídla podle
Vašeho trvalého bydliště.

3) 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.

4) Vyjmenujte vhodné druhy smluv podle ObčZ nejčastěji používaných spolky ke své
činnosti. Uveďte, jaké druhy smluv může použít klub k úpravě smluvního vztahu se
sportovcem nebo trenérem, a to pro zdanění podle § 6 a § 7/1 a 7/2 b) zákona o dani
z příjmů FO a PO 586/1992 Sb. Co je smlouva inominátní, který zákon a § ji nyní
upravují? Popište stručně obsah takové smlouvy. Co je to rozhodčí doložka a jaký má
význam?

5) Popište daňovou soustavu ČR včetně 5 druhů daně z příjmů fyzických osob. Vyjmenujte
platné sazby daně z příjmu FO, PO, DPH, daně z nabytí nemovitosti a kolik % činí
darovací daň nemovité věci osobě v pokolení přímém. Vyjmenujte 4 druhy daňových
paušálů, co je to „zastropování“ paušálu a jaká je výše tohoto stropu pro rok 2019?

6) Jste zaměstnavatel (plátce) a máte zaměstnance (poplatníka). Jaké konkrétní odvody a
výplaty provedete za svého zaměstnance v hlavním pracovním poměru v letošním roce, a
to svobodnému bezdětnému, který má hrubou mzdu 30.000 Kč?
https://kalkulacky.idnes.cz/kalkulacky.aspx?typ=mzdova-2020

Jste svobodná a bezdětná osoba podnikající jako OSVČ v hlavní činnosti po celý rok
2019. Váš příjem byl 1.000.000 Kč a výdaje uplatníte paušálem ve výši 40 %. Kolik bude
činit váš základ daně a kolik odvedete na dani, OSSZ a ZP? Kolik vám zůstane čistého?
Dokdy budete muset podat daňové přiznání?
https://www.penize.cz/kalkulacky/danova-kalkulacka-osvc#danova-kalkulacka-osvc

7) 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.

8) Popište schéma odpovědnosti ve sportu a její právní rámec včetně odpovědnosti
občanskoprávní a trestněprávní. Uveďte alespoň jeden judikát týkající se odpovědnosti.

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) Kdy vznikl mezinárodní olympijský výbor (MOV), 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? Má SFEU ve svém obsahu odkaz na sport?

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

Vyjmenujte skupiny dopingových farmakologických látek a dále zásadní organizace a
dokumenty zabývající se dopingem. Kam se může sportovec proti trestu za doping
odvolat?

