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Posudek oponenta na diplomovou práci Jakuba Hrušky 

Mezinárodní řešení sporů v oblasti sportu 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá aktuálním tématem, kterému 

dosud nebyla v české odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. 

V mnoha ohledech tak musel autor použít k jejímu zpracování  prameny (včetně 

poměrně reprezentativní judikatury) a literaturu v anglickém jazyce. Práce má 

74 stran vlastního textu  a  splňuje formální a obsahové požadavky na 

diplomové práce. 

Diplomant se nejprve zabýval otázkou definice vztahu mezi právem a 

sportem a dotýká se v literatuře často probírané otázky, co je vlastně tzv. 

sportovním právem, co vlastně chápat pod pojmem sport (respektive zda se dají 

využít nějaké definice) a jaká je právní úprava sportu v České republice. 

Zamýšlí se též nad tím,  zda není vhodnější použít například pojem sport a právo 

atd. K závěrům využil jak Králíkovu průkopnickou monografii Právo ve sportu, 

tak i sborník vydaný k této problematice Ústavem státu a práva. Poměrně 

přesvědčivě pak vysvětluje i jím zvolený pojem mezinárodní sportovní právo 

včetně jeho obsahu, subjektů a pramenů jeho úpravy. Přehledně pak podává i 

výklad o mezinárodních sportovních organizacích, ke kterým pak vztahuje 

vlastní jádro práce pojednávající o mezinárodním řešení sporů v oblasti sportu. 

Na svoji práci se pečlivě připravil a využil prakticky všechny u nás 

vydané monografie a odborné články. Mám jen dílčí připomínku k užívání 

pojmu „Česko“ u seznamu příslušných českých právních předpisů, kde by bylo 

adekvátnější hovořit o České republice. Poněkud komplikovanější je hodnocení 

využití cizojazyčné literatury k tématu. Autor použil především anglicky psanou 

literaturu a vynechal veškerou literaturu německou (ale i část anglicky psané 

produkce německých autorů). Přitom zejména v SRN (ale i Švýcarsku a 

Rakousku)  je sportovnímu právu věnována velká pozornost a například 

v časopise Sport und Recht by našel  některé příspěvky relevantní k řadě v práci 
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pojednávaných otázek. V jeho práci také postrádám některé anglicky psané 

standardní monografické texty ke sportovnímu právu. Pokud autor využil Sport 

Law z roku 1999 vydanou Oxford University Press, pak ještě lepší zpracování 

otázek spojených s CASem by našel v třetí edici Sports Law S. Gardiner ( a kol) 

v Cavendish Publishing 2006.  Z dalších zpracování k vlastnímu jádru práce  by 

pak mohl snad ještě využít S. Gearharta, Sporting Arbitration and the 

International Olympic Committee Court of Arbitration of Sport ( Journal of 

International Arbitration) z roku 1989 či R. McLaren Sports Law Arbitration by 

CAS, Is it the same as International Arbitration ?, Pepperdine Law Review 2001 

či některé další práce Mathew Reeba. Do určité míry však lze akceptovat 

autorovu poznámku na str. 3, kde si u cizojazyčných knih posteskl nad jejich 

nedostatkem v českých knihovnách a finanční náročností jejich získávání ze 

zahraničí. 

Připomínky ohledně literatury ale nejsou míněny jako zásadní námitka 

proti kvalitě práce, ale spíše jako doporučení „kam sáhnout“, pokud by se autor 

k tématu hodlal v nějakém dalším zpracování vrátit. Podobným směrem směřuje 

i otázka podrobnějšího rozpracování některých v práci zmíněných otázek. 

Myslím, že bylo možné vypracovat například podrobnější typologii sporů, 

kterou sám uvádí na str. 37 a v tabulce č. 1 na str. 38 a zejména bylo možné do 

pasáže o činnosti CASu zařadit ve větší míře konkrétní případy. Ještě více bych 

také doporučil zdůraznit autonomní postavení projednávání dopingových 

případů (viz např. několik studií F. Oschutze) . 

K úvaze bych též autorovi dal, aby se zabýval konkrétními případy i 

z České republiky (zejména Slovácko v. Baník Ostrava v kauze Zemek v roce 

2008), popřípadě i tím, jak rozhodování například CAS ovlivňuje rozhodování 

příslušných komisí a orgánů sportovních svazů či jak na ně reagují změnou 

stanov apod. Mám tu na mysli například úpravu stanov ČMFS ve vztahu 

k svazové arbitráži a v současnosti diskutované návrhy na zřízení skutečné 

odvolací struktury v rámci ČMFS apod. 
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Celkově bych rád vyzvedl autorovu snahu o poctivé  zpracování 

aktuálního tématu a  o rozbor příslušné právní úpravy a judikatury. Prokázal, že 

je schopen samostatné práce s prameny a literaturou a formulovat vlastní názory. 

Jeho práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a plně ji doporučuji 

obhajobě. Tu navrhuji věnovat typologii případů projednávaných u CAS. 

 

V Praze dne 15. února 2010     prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.      


