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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Švýcarská úprava spolkového práva, kde sídlí mezinárodní sportovní asociace, resp. MOV, 

je velice benevolentní k jejich autonomii. Sportovní asociace toho využívají zejména 

tvorbou řady vlastních detailních předpisů, včetně úpravy otázek řešených v práci autorky. 

U většiny sportů existuje právě jediná vnitrostátní sportovní asociace, která zastřešuje dané 

sportovní odvětví a je sdružena v hierarchicky nadřazené regionální nadnárodní asociaci, 

viz. např. Evropská fotbalová unie (UEFA), resp. Světová fotbalová federace (FIFA), které 

jsou uznávány MOV. Tyto subjekty disponují efektivním výkonem rozhodnutí pod 

hrozbou sankcí od disciplinárních komisí a pravidla sportovních asociací jsou tak 

vymáhána od vrcholu sportovní pyramidy směrem dolů až k samotným sportovcům. 

Přirozeně dochází ke konfliktům ve světle obecně platného práva a právě tento aspekt je 

podstatou rozvíjejícího se sportovního práva, kde je nalézána rovnováha mezi platným 

právem a úpravou sportovních asociací. Běžné soudy však nemají kapacitu dávat jasné 

návody a standardy, jak celkově danou problematiku upravit, jde o ostrůvky v judikatuře, 

na které zřídka plynule navazují v nějaké konzistentní podobě další precedenty, které by 

vyústily ve vyhovující legislativní řešení (navíc těžiště řešení sporů se postupně přesunulo 

ke sportovní arbitráži). Tak je tomu i v otázce způsobilosti reprezentovat konkrétní stát 

v mezinárodních soutěžích, kterou se zabývá autorka práce. V práci je snaha navrhnout 

proporcionální úpravu sportovních asociací, např. pokud jde o čekací lhůty po změně 

občanství sportovce. Roli při „přestupu“ sportovců mezi státy hraje také politika a 

komercializace sportu. Nelze ani vyloučit, že omezení v souvislosti s COVID-19 budou 

mít vliv na úmysl sportovců závodit a pobývat v jiné zemí z různých důvodů, které je nyní 

těžké předvídat.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Autorka práce musela vycházet nejprve z obecně platného práva a odrazit se tak ke 

specifické úpravě sportovních asociací za účelem vymezení co nejideálnějšího řešení, 

pokud je to vůbec v silách i těch nejpovolanějších expertů (např. de Groot, str. 66-67 

práce). Snad již kultovním se stal případ Nottebohm. Každý stát sice má právo definovat 

podmínky, dle kterých považuje danou osobu za svého občana, ale toto domácí měřítko 

není vždy uznáváno mezinárodní komunitou. Mezinárodní právo určuje standardy 

občanství a v práci autorky se do této mozaiky dostávají navíc úpravy sportovních asociací 

řešící stejnou otázku a zdá se, že jsou přísnější, než opatření veřejného práva. Dále je třeba 

si uvědomit, že případ Nottebohm může být interpretován různě ve světle rozlišujících 

okolností jiných sporů. Autorka to naznačuje u progresívní aplikace Evropského občanství 

v judikatuře Soudního dvora EU. Pojednává současně o příkladech rozhodovací praxe 

tribunálu CAS, který je považován za nejvyšší sportovní soud v rámci sportovního sektoru 

(jmenovitě jde např. kauzu Nabokov, kterou bylo možné dle R. Martense zařadit mezi tzv. 

CAS Landmark decisions). Autorka v práci využila především metodu srovnávací a 

pokusila se ve výsledném shrnutí vyhodnotit právní stav a navrhnout řešení.   

 

 

 



  

3. Formální a systematické členění práce 

Formálně práce stojí práce na logickém základu, srovnává právní úpravy na vnitrostátní, 

evropské a mezinárodní úrovni, včetně „transnacionálního práva“ sportovních asociací. 

Současně formuluje i shrnuje dílčí závěry v jednotlivých kapitolách a též celkově uzavírá 

alternativy řešení na konci práce.  

Práce je čtivá, užití termínů je přesné a výstižné. Autorka využila řadu zahraničních zdrojů 

jako podklad pro svou argumentaci. Zvolené téma není doposud ani v zahraniční literatuře 

uzavřené, což je přidanou hodnotou práce. Hledání vhodné úpravy není ve sportovním 

právu přesně ohraničeno, a proto je tento obor náročnější oproti právním odvětvím, kde je 

k dispozici konkrétní legislativní rámec.  

 

4. Vyjádření k práci 

Autorka práce se vydala správným směrem v mozaice právních pramenů, navrhla některá 

možná řešení ve světle inspirativní rozhodovací praxe. Práce je tak využitelná pro 

odbornou veřejnost se zájmem o tuto problematiku. Práce by si zasloužila publikování 

knižně, téma totiž bude i nadále atraktivní (shodou okolností v době odevzdání práce 

autorky Soudní dvůr EU rozhodoval o účasti amatérského sportovce se státní příslušností 

jednoho členského státu na národním mistrovství jiného členského státu ve věci C-22/18 

TopFit). 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce, tj. „zda není současným stavem v rámci 

sportovních přestupů mezi státy ohrožen institut 

státního občanství a zda by bylo možné v rámci 

sportovního světa vytvořit komplexní úpravu“ byl 

splněn.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka se musela spolehnout na zahraniční 

prameny či literaturu a prokázala přehled v řešené 

oblasti. Řádně uvedené zdroje citovala.  

 

Logická stavba práce Práce je členěna logicky a přehledně.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Jak již bylo uvedeno výše, práce využila dostatek 

zahraničních pramenů, které byly řádně citovány.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zpracovala dostatečně detailně.  

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je po stránce formální úpravy bez vad.  

 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je přehledná a čtivá.  

 

 

Doporučení/nedoporučení uznat 

diplomovou práci jako práci rigorózní 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené 

na rigorózní práci, a doporučuji ji uznat jako 

rigorózní práci. 

 

V Praze dne 2. 10. 2020 

         

                                                                                                       

                                                                                                JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. 
oponent 



  

 

 

 

 


