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Diplomová práce Jakuba Hrušky se zabývá jedním z nejzajímavějších společenských 

fenoménů doporovázejících lidstvo patrně od jeho úsvitu. Atraktivita tohoto jevu 

nevyprchala ani po tisíciletí a sport stále přitahuje nejrůznější skupiny lidí. Někteří se 

sportem baví, jiní se jím živí, další se na něm přiživují. Sport je zajímavý a přitažlivý 

jak pro aktivní sportovce, tak pro ty pasivnější, pro sportovní fanoušky a diváky, 

politiky nebo obchodníky v nejrůznějších, se sportem přímo nebo nepřímo 

souvisejících oblastech. Je přitom jedno, zda jde o pouhé prodavače, případně 

překupníky  vstupenek na sportovní klání, prodavače reklamy ve vysílacích časech 

sportovních přenosů, pojišťovací společnosti, sázkové společnosti, výrobce 

sportovních oděvů a náčiní nebo sportovní lékaře a výzkum, který stojí za snahou 

zlepšovat sprotovní výkony ať již dovolenými nebo zakázanými způsoby. Ať je již 

sport přitažlivý pro tu či onu skupinu, troufnu si tvrdit, že nejzajímavějším a 

nejlukrativnějším se  sport současné době stal pro ty, kteří pochopili, jaký je jeho 

ekonomický potenciál. No a když si uvědomíme rozmanitost vztahů, vznikajících při 

sportovních a všech souvisejícich aktivitách, bylo by zcela nepochopitelné, kdyby se 

takto zajímavého tématu nechopili take právníci. Stejně jako v celé řadě dalších 

oblastí se právníci uplatňují i ve sportu na nejrůznějších místech, které vyžadují 

právní regulaci, rozhodování sporů, znalost smluvního práva, otázek právní 

odpovědnosti a dalších. Sport už navíc dávno překročil hranice jednoho státu a stal se 

fenoménem globálním. Z původní přípravy na boj či lov, přes politický nástroj k 

udržení klidu a míru ve společnosti zmítané nejrůznějšími problémy, alespoň v 

antickém nebo římském pojetí se sport vyvinul do něčeho, co přirozenou potřebu a 

radost z pohybu staví mnohdy až na druhé či třetí místo. Už dávno nejde pouze o 

“chléb a hry”, případně o nástroj, který pomáhá lidstvu držet na uzdě vrozenou 

agresivitu. 

 

Jak uvádí předkladatel práce je cílem práce nejprve pokus o nalezení přijatelné 

definice sportu, a to  s ohledem na její právní zakotvení vnitrostátní a 

mezinárodní. Autor si předsevzal, že porovná některé z dosavadních názorů na 

vztah sportu a práva a na existenci sportovního práva jako samostatného 

právního odvětví. Stěžejní pozornost je v předložené práci věnována analýze 



právních aspektů, včetně a možná že především  mezinárodně právních. Podle 

výše naznačených faktorů, hrajících ve vztahu sportu a mezinárodního práva 

nejdůležitější roli, zabývá se autor především právním zakotvením postavení 

nevládních mezinárodních organizací resp. mezinárodních sportovních 

organizací, jejich pravomocemi, činností a vztahu k národním (státním) 

orgánům. V práci se autor snaží analyzovat všechny faktory vztahující se ke 

sportovním sporům a jejich řešení. Samostatná část práce se věnuje mezinárodní 

sportovní arbitráži a jmenovitě Sportovnímu arbitrážnímu soudu (zkráceně 

CAS), jenž je koncipován jako jakýsi nejvyšší mezinárodní soud pro sportovní 

spory. V rámci výkladu o CAS se práce věnuje komparativnímu pohledu na řešení 

sporů zmíněny jsou jak nejudiciální, tak quasi judiciální či judiciální metody na 

úrovni nevládní, vnitrostátní mezinárodní nebo evropské. Opomenout nelze ani 

otázku vztahů mezinárodních vládních organizací a sportovního odvětví, kde 

dochází ke zřetelné snaze ze strany subjektů mezinárodního práva o zahrnutí 

sportu do jejich politik. Autor proto zaměřuje pozornost na politiku a právní 

předpisy EU a  reflektuje změny postavení sportu v politikách EU spojené 

s přijetím Lisabonské smlouvy.  

 

Při zpracování vycházel autor z bohatých primárních i sekundárních zdrojů. 

Prokazuje svoji schopnost pracovat jak s rozsáhlou kasuistikou, tak se 

sekundárními prameny a přehled prostudovaných zdrojů je zcela odpovídající 

povaze práce. Práce má přehlednou a logickou strukturu, a autor se striktně drží 

své osnovy. Formální úprava je na slušné úrovni, žádné podstatné připomínky 

nelze mít ani k jazykové stránce. 

 

Práci hodnotím i přes některé drobné nedostatky jako velmi zdařilou a 

doporučuji ji k ústní obhajobě. Byl bych rád, kdyby při obhajobě autor zkusil 

odpovědět, jaký je vývoj judikatury CAS v otázce náhrady škody za porušení 

smluv. A druhou otázkou je jakou roli hraje lex arbitri při rozhodování sporů 

před CAS. 
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