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Úvod

Sport je v dnešní době nepřehlédnutelným společenským fenoménem, který 

zasahuje do životů mnoha miliónů lidí na celém světě. Z původně ryze pro zábavu 

provozované aktivity, založené na motivech hry a soutěžení, se vyvinulo 

komplexní odvětví zahrnující širokou škálu aspektů. Z nich v současnosti 

nejmarkantněji vystupuje do popředí aspekt ekonomický, nicméně ani další jevy se 

sportem související nelze podceňovat. Jedním z nich bezesporu je i vztah sportu a 

práva.

Prvním problémem, na který se při řešení tohoto vztahu naráží, je fakt, že 

samotné definování sportu je velice obtížné. Různých definic totiž existuje celá 

řada, mimo to kvůli značné rozmanitosti a rozsáhlosti sportovních aktivit se často 

jedná o definice nepřesné a nevyhovující.

Ani tyto potíže ovšem nemohou vést k tomu, aby se na zkoumání

vzájemného vlivu práva a sportu rezignovalo. Se střetáváním světa sportu a světa 

práva se totiž nevyhnutelně setkáváme v každodenní praxi. Oba světy jsou 

nedílnou součástí moderní společnosti. Je zřejmé, že působnost práva a konkrétních 

právních předpisů se dotýká v určité míře všech sportovních klání, ať jde o 

profesionální nebo amatérské soutěže.

Prudký rozvoj mezinárodního společenství zejména ve 20. století se projevil 

také v oblasti sportu. Poměrně rychle po etablování vůbec prvních národních 

asociací se sportovní dění začalo přesouvat i na mezinárodní scénu. Na vznik 

mezinárodních asociací a organizací jednotlivých sportovních odvětví brzy 

navázaly mezinárodní mistrovství či jiné mezinárodní soutěže. Nejvýznamnější 

místo mezi nimi si již od konce 19. století drží olympijské hry, které postupem času 

nabraly doslova gigantických rozměrů (vzhledem k rozsahu her se v odborných 

kruzích skutečně hovoří o problému tzv. gigantismu her).1 Organizace a řízení 

mezinárodních sportovních asociací a jimi pořádaných akcí vyžadují i komplexní 

právní zázemí, které je realizováno jak soukromoprávními cestami, tak čím dál tím 

více i cestami veřejnoprávními.

S rozmachem sportu na mezinárodním poli souvisí pozornost, kterou mu 

věnují významné mezinárodní vládní organizace. V našem prostředí je nejzřetelněji 

                                                
1 Více viz DOVALIL, J. et al. Olympismus. např. s. 67, 185. 
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vidět snaha o určitý přístup ke sportu a jeho úpravu ze strany Evropské unie (dále 

též EU). Nelze ovšem pominout ani aktivity dalších organizací jako je Organizace 

spojených národů (dále též OSN) nebo Rada Evropy.

Výrazně kosmopolitní charakter dnešního sportovního „průmyslu“ s sebou 

nese řadu úskalí a otázek. Jednou z nich je řešení sporů, které obsahují mezinárodní 

prvek. Tato oblast je tradičně doménou mezinárodního práva soukromého, přesto 

právě specifické rysy sportu vedou ke snaze o hledání jiných cest. Takovými se 

v současnosti jeví metody arbitráže či mediace, jež ve sportu nabývají velkého 

významu.

Cílem této práce bude nejprve stručně nastínit existující definice sportu 

s ohledem hlavně na jejich právní zakotvení vnitrostátní (tj. české) a mezinárodní. 

Porovnány budou i některé z dosavadních názorů na vztah sportu a práva a na 

existenci sportovního práva jako samostatného právního odvětví. 

Stěžejní pozornost však bude věnována analýze aspektů mezinárodního 

práva veřejného ve sportu. Podle výše naznačených faktorů, hrajících ve vztahu 

sportu a mezinárodního práva nejdůležitější roli, půjde o právní zakotvení 

mezinárodních sportovních organizací, jejich jurisdikci, činnost a vztah k národním 

(státním) orgánům. Nejdůkladněji budou analyzovány všechny faktory vztahující 

se ke sportovním sporům a jejich řešení.

Samostatná kapitola se bude věnovat 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 

bude zmíněno také mediační řízení, které je určitou alternativou nejen ke 

klasickému soudním řízení, ale také k samotné arbitráži.

Konečně nelze vynechat ani uvedení do vztahů mezinárodních vládních 

organizací a sportovního odvětví, kde dochází ke zřetelné snaze ze strany subjektů 

mezinárodního práva o zahrnutí sportu do jejich politik. Pozornost bude zaměřena 

na politiku a právní předpisy EU. Reflektována bude změna postavení sportu 

v politikách EU spojená s přijetím Lisabonské smlouvy. V rámci EU bude 

sledováno i rozhodování o sportovních sporech.

Na poli sportovního práva zatím neexistuje příliš rozsáhlá domácí odborná 

literatura. Ojedinělá monografická práce z doby před rokem 1989 pochází z pera 
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Jozefa Prusáka2. Vedle něj je třeba jmenovat především časopisecké příspěvky 

Jiřího Hory a některých dalších autorů, které se však převážné věnovaly 

jednotlivým právním aspektům sportovní činnosti.3 Jejich využití je ovšem 

vzhledem k datu vydání pouze omezené.

Novější díla zpracovali zejména Michal Králík4 a Pavel Hamerník,5 jenž se 

zevrubně věnuje mimo jiné právě mezinárodnímu prvku ve sportovním právu. 

Aktuálně vyšla také nová publikace Západočeské university v Plzni, týkající se 

některých otázek sportovního práva.6

V zahraničí je škála autorů věnujících se sportovnímu právu podstatně širší. 

Za zmínku jistě stojí Centrum mezinárodního sportovního práva při Asserově 

institutu v Nizozemí, pravidelně publikující díla se sportovně-právní tématikou.7

Další zahraniční autory věnující se tématice sportovního práva obsahuje 

mimořádně bohatý seznam pramenů v díle Michala Králíka Právo ve sportu,  

některá novější díla mapuje také bibliografie Pavla Hamerníka zahrnutá v jeho díle 

Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Výslovně je vzhledem ke vztahu 

k obsahu této práce vhodné uvést jméno amerického profesora práva a vynikajícího 

odborníka na mezinárodní právo Jamese A. R. Nafzigera, jehož kniha se přímo 

věnuje mezinárodním sportovnímu právu.8 Významným pramenem ke studiu 

mezinárodní sportovní arbitráže je sborník z Asserova institutu nazvaný The Court 

of Arbitration for Sport 1984-2004.

Problémem cizojazyčných knih je ovšem vedle překladu jejich dostupnost 

v českých knihovnách, případně finanční dostupnost v zahraničních online 

knihkupectvích.

Práce vychází ze stavu ke dni 7. 12. 2010.

                                                
2 PRUSÁK, J. Šport a právo : Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe. 
Bratislava : Šport, 1985. 
3 Zejména jde o právní odpovědnost za úrazy ve sportu, viz např. HORA, J. K otázce trestní 
odpovědnosti hráčů při sportovních úrazech. Acta Universitatis Carolinae Gymnica. 1979, roč. 15, 
č. 1, s. 15 an.
4 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha : C. H. Beck, 2001.
5 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha : Auditorium, 2007.
6 Kolektiv autorů. Otázky sportovního práva. Praha : Ústav státu a práva, 2008.
7 Více viz webové stránky institutu na WWW: <http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=11>. 
8 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. 2nd ed. New York : Transnational Publishers, 2004. 
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1 Sport a právo

V současné době prakticky neexistuje oblast společenského života, která by 

nebyla alespoň minimálně dotčena právní regulací. Je proto iluzorní domnívat se, 

že by sport mohl být jakýmsi ostrovem autonomie v moři právních předpisů. 

Přesto se o vztahu sportu a práva vedly a vedou rozsáhlé diskuze, v nichž 

nejednou padají právě požadavky na nezbytnou autonomii sportu. Podle nynějších

odborných názorů nicméně nadále jde spíše o míru ingerence práva do sportu než o 

jeho úplné vyloučení (více viz část 1.2 Sportovní právo).

S obecně přijímanou tezí o nevyhnutelnosti ingerence práva do sportu 

ovšem úzce souvisí otázka vymezení předmětu, do kterého má býti zasahováno. 

Zde se problematickou jeví celá řada pojmů počínaje definicí sportu samotného 

(blíže viz část 1.1 Sport).

Vedle míry ingerence jsou diskutovány i možné způsoby takové ingerence, 

jejich dopady na sportovní činnost a jejich účelnost jako jedno z obecných kritérií 

pro použití právní regulace v jakékoli společenské oblasti. Bylo by však chybou 

soustředit se pouze na jednosměrné působení práva na sport. Takový postoj nejen 

že by mohl způsobit nesprávné a pokřivené pochopení podstaty sportovní činnosti, 

a tudíž i její vadnou právní úpravu, nýbrž by se mohl ukázat dokonce jako 

kontraproduktivní v tom smyslu, že by při sportovní činnosti hrozilo obcházení 

nebo porušování takové úpravy.

Ze všech výše uvedených hledisek je vhodné začít nejprve alespoň stručně 

pohledem na sport jako předmět, který má být právem regulován.

1.1 Sport

Sport se stal celospolečenským fenoménem, který zahrnuje širokou paletu

aktivit od individuálního pohybového cvičení až po vrcholový sport 

s mezinárodním významem. V závislosti na rozvoji sportu ve směru 

profesionalizace, komercionalizace či globalizace nabývají na významu jeho 

vztahy s jinými disciplínami společenských věd. Sport je pevně zakomponován v 

sociálních strukturách, v jejichž rámci nevyhnutelně interaguje s řadou jiných 

oborů. Tyto vazby jsou vyjádřením tzv. interdisciplinarity sportu. M. Králík dále 

rozlišuje interdisciplinaritu vnitřní (tj. struktura, organizace, fungování, 

management či normotvorba uvnitř sportovní činnosti) a interdisciplinaritu vnější. 
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Ta zahrnuje například interakce s ekonomií, sociologií, filosofií, pedagogikou, 

politikou, biologií a mnoha dalšími obory.

Do této skupiny patří samozřejmě i právo, přičemž lze i v rámci vztahu 

sportu a práva sledovat určitou interdisciplinaritu (dle M. Králíka vnější 

interdisciplinarita v užším smyslu).9 Sportu se dotýkají aspekty práva občanského, 

obchodního, pracovního, finančního, správního nebo trestního. Průnik práva do 

sportu je nicméně diferencován zejména podle specifických oblastí sportovní 

činnosti. Je poměrně slabý v oblasti nejvlastnější sportovní činnosti, tj. při úpravě 

soutěžních pravidel, organizace soutěží, disciplinárních či přestupových norem atp. 

Jedná se o tzv. sportovní činnost v užším smyslu,10 kde se uplatní převážně 

neprávní normy vydávané sportovními organizacemi na národní, ale i mezinárodní 

úrovni.

Sport lze chápat i v širším smyslu zahrnujícím rozličné faktory ovlivňující 

sportovní činnost. Sem řadíme zejména ekonomické aspekty (daně, financování, 

sponzoring atd.), ale například také problém diváckého násilí, bezpečnosti nebo 

právního postavení sportovců. Souhrnně řečeno, jedná se o faktory zajišťující 

z materiálního, institucionálního, personálního, organizačního a finančního 

hlediska hladký průběh sportovní činnosti v užším smyslu.11

Sportovní činnosti, jak bylo výše naznačeno, tvoří neobyčejně rozmanitou 

skupinu s mnoha společnými, ale i rozdílnými prvky. Pro potřeby různých úhlů

vědeckého pohledu na sport je vhodné zvolit odlišná kritéria pro jeho vymezení. 

Jednotlivá pojetí se proto v závislosti na těchto kritériích mohou značně lišit. Pro

právní regulaci sportu je tento fakt určitou komplikací. Právo jako společenský 

regulativní systém nejvyšší autority vyžaduje v souladu s doktrínou právního státu, 

pokud možno co nejpřesnější vytýčení mezí své působnosti. Snad by se s trochou 

nadsázky dalo spekulovat i o tom, že daná definiční neohraničenost pojmu sport 

způsobuje určitou zdráhavost zákonodárců tuto oblast komplexně legislativně 

upravit. Neznamená to ovšem, že by se právní předpisy sportovní činnosti 

nedotýkaly vůbec. Ba naopak. Sportu se v České republice týkají stovky 

předpisů,12 ovšem téměř všechny bez snahy sport definovat.

                                                
9 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 2.
10 Tamtéž. s. 11.
11 Tamtéž. s. 10.
12 Tamtéž. s. 25. Srov. zejména poznámku pod čarou číslo 2.
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1.1.1 Definice sportu

Jako u všech dynamicky se rozvíjejících společenských domén vzniká i u 

sportu problém s jeho přesným vymezením. Hranice toho, co je sport, se neustále 

mění.

Etymologicky pochází slovo sport z latinského termínu disportare, které 

přešlo do francouzštiny jako désporter a do angličtiny jako disport.13 Odtud se 

šířilo dále jako slovo znamenající zábavu, rozptýlení, odvrat od povinností. Pojetí 

sportu jako protipólu práce a povinností se poté traduje velice dlouho. S tím souvisí 

i poměrně negativní vnímání přílišné horlivosti ve sportovním snažením, ba 

dokonce celkově negativní chápání sportu.14

Až ve druhé polovině 20. století se role sportu ve společnosti mění. Sport se 

stává pro některé povoláním, prací a přeneseně i povinností. Vedle toho se

nesmírně intenzivně rozvíjí a rozšiřuje, což jeho ohraničení výrazně ztěžuje.

M. Králík vytyčuje pět základních požadavků na definici: 1. schopnost 

zahrnout tradiční sportovní činnosti uznávané jako sport, 2. schopnost reagovat na 

budoucí trendy, 3. odlišit sport od ostatních společenských jevů, 4. vystihnout 

stěžejní znaky a principy sportu, 5. oddělit sportovní činnosti od nesportovních, 

které však splňují stanovené znaky a principy, a zdůvodnit, proč do sportu 

nepatří.15

Z hlediska této práce nemá zásadní význam rozebírat různá pojetí a definice 

sportu, účelnější bude vybrat některé důležité.16

Z oblasti sportovní teorie pochází definice uvedená autory M. Choutkou a J. 

Dovalilem: „Sport je hrou moderní doby, je svobodnou činností, nicméně časově i 

prostorově vymezenou, nabízí různorodé prožitky, poskytuje možnost 

seberealizace a sociálního kontaktu, předpokládá a vyžaduje fair play. 

K dominantním znakům patří snaha po dosahování nejvyšších výkonů, k tomu je 

zaměřena příprava. Sportovní výkony jsou demonstrovány v soutěžích, 

umožňujících vzájemné srovnávání podle pravidel, které stanovují stejné podmínky 

                                                
13 DOVALIL, J. et al. Olympismus. s. 11.
14 Kolektiv autorů. Otázky sportovního práva. s. 9 a zde uvedená definice převzatá z časopisu Sokol 
z roku 1882.
15 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 28.
16 Pro bližší rozbor definic sportu srov. KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 27 an. 
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pro všechny účastníky, způsob provedení příslušných sportovních činností a 

celkové hodnocení výsledků soutěží.“17

Juristickou definici nabízí například článek 2 Evropské charty sportu, 

významného mezinárodního dokumentu Rady Evropy: „sportem se rozumí 

všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či 

nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“18

Podobné vymezení sportu uvádí i český zákon o podpoře sportu (zákon č. 

115/2001 Sb.), jenž za sport považuje „všechny formy tělesné činnosti, které 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický 

rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních 

výkonů v soutěžích všech úrovní.“

Naznačená pojmová neuchopitelnost vedla u mnohých autorů k jakési 

rezignaci na hledání optimální definice sportu, či dokonce k tvrzení nevhodnosti 

definování něčeho tak proměnlivého, jako je sport. Takový přístup k definování lze 

označit za negativní.19

Hlavním nedostatkem všech uvedených definic je absence kritéria, které by 

dokázalo určit, proč některé činnosti sportem jsou a jiné, ačkoli splňují znaky 

zvolené definice, jím nejsou. Pokud vyjdeme z definice obsažené v zákoně o 

podpoře sportu, zdálo by se, že do sportu patří téměř nekonečná množina aktivit. 

Nikdo by ale asi neřekl, že soutěž ve psaní SMS na mobilních telefonech je 

sportem, přestože je určitou tělesnou činností, jsou organizovány soutěže i

hodnoceny výkony. Pravděpodobně by nebylo ani záměrem zákonodárce takové 

aktivity pod pojem sport zahrnout a umožnit jim privilegované (či kvalifikované) 

postavení. Mnohem klasičtějším sporem pak je, nakolik lze považovat za sport 

šach. Je snad šach uměním, anebo dokonce vědou? 

Na tyto otázky zatím neexistuje uspokojivá odpověď. Před právníky tak 

vyvstává výzva precizního vymezení činností, které mají být právními předpisy 

regulovány. Za současného stavu je nutné vždy zohledňovat účel regulace (např. 

                                                
17 DOVALIL, J. et al. Olympismus. s. 14.
18 Rada Evropy. Evropská charta sportu. Doporučení č. R (92) 13 REV Rady ministrů (dále jen 
Evropská charta sportu).
19 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 39.



8

speciální úprava odpovědnosti za sportovní úrazy, status sportovců atp.) a využívat 

různé metody delimitace, od nejobecnějších definic až po taxativní výčty.

1.1.2 Vývojové trendy vnímání sportu

Doposud nastíněná pojetí sportu ukazují určité vývojové trendy. Nenávratně 

pryč jsou doby vnímání sportu výlučně jako kratochvíle, odpočinkové aktivity. 

Zapomenuta je i koncepce sportu jako domény amatérů (tento postoj ke sportu 

zaujímala dlouhou dobu kupříkladu nejvýznamnější mezinárodní sportovní 

organizace – Mezinárodní olympijský výbor20). Sport je v současnosti povoláním. 

Zároveň s tím je také obchodem, ve kterém se točí obrovské peníze a kterému je 

věnována enormní mediální pozornost. V důsledku těchto okolností stále více 

srůstá s ekonomikou, ale také se „showbusinessem“.

Do jisté míry protichůdným proudem je myšlenka sportu pro všechny tak, 

jak je definována v zákoně o podpoře sportu.21 Myšlenka rekreačního sportu pro 

široké masy není ničím novým. Již zakladatel olympijského hnutí Pierre de 

Coubertin vnímal sport jako šanci pro všechny lidi. To se projevilo také 

v Olympijské chartě,22 která možnost provozovat sport považuje za základní lidské 

právo.23 Prosazení této koncepce nicméně nastalo až ve druhé polovině minulého 

století. Ve sportu pro všechny se začaly angažovat různé mezinárodní organizace. 

V roce 1977 přijala Rada Evropy Evropskou chartu sportu pro všechny. Z jejích 

ustanovení vychází i novější Evropská charta sportu. Mezinárodní olympijský 

výbor si vytvořil komisi Sportu pro všechny, která se této oblasti systematicky 

věnuje.

Zajištění podmínek pro provozování sportu ve smyslu sportu pro všechny je 

úkolem zejména pro státní orgány, autonomní územní celky, ale i občanská 

sdružení. V poslední době se diskutuje otázka zakotvení práva na sport coby 

základního lidského práva v ústavních dokumentech. Touto cestou už se některé 

státy vydaly, avšak spíše se prozatím jedná o výjimky.24

                                                
20 Více viz DOVALIL, J. et al. Olympismus. Zejm. s. 70 an.
21 § 2 odst. 2 zák. o podpoře sportu : Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a 
neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.
22 Mezinárodní olympijský výbor. Olympijská charta. Znění platné od 11. 2. 2010.
23 Základní principy, č. 4.
24 M. Králík uvádí příklad bulharské ústavy. In KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 38.
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1.2 Sportovní právo

Téměř stejně diskutovaným pojmem jako sport je i sportovní právo. Mnoho 

autorů zabývajících se touto problematikou hledá pro oblast střetávání práva a 

sportu nějaký vhodný termín, nicméně prozatím se žádný z nich definitivně 

neuchytil. Spory se vedou o legitimitu názvu sportovní právo evokující samostatné 

právní odvětví, které by snad konkurovalo tradičním právním oborům jako je 

občanské nebo trestní právo. Rozbor ustavování právních odvětví je však sám o 

sobě sofistikovaným polem zkoumání mnoha právníků, tudíž se mu v této práci 

nelze podrobněji věnovat. Pozornost tak bude věnována zejména některým 

aspektům střetávání sportu a práva.

1.2.1 Autonomie sportu?

Charakter sportovní činnosti spočívající původně v odpočinkové aktivitě 

oddělené od „vážné“ oblasti práce a jiných povinností do jisté míry odůvodňuje 

vnímání sportu jako autonomní složky společenského života. V současnosti však 

plná autonomie sportu nemůže tváří v tvář realitě obstát. Do sportu pronikaly a 

pronikají nejrůznější vnější vlivy od biologických a medicínských objevů, přes 

technologické poznatky až po ekonomické a právní faktory. Každý takový vnější 

prvek si s sebou přináší i spojenou právní úpravu. Právo v důsledku toho zasahuje 

bezpochyby i do sportovní činnosti.

Sporným bodem při diskuzích o sportu a právu není výše naznačená 

regulace přidružených oborů, která primárně vůbec do sportu není zaměřena, nýbrž 

regulace s ambicemi přímé ingerence do sportovní činnosti v užším smyslu anebo 

regulace, která sportovní činnost v užším smyslu může výrazně ovlivnit (především 

otázka soudního přezkumu a jeho následků pro regulérnost soutěže či vypořádání 

majetkových práv z televizních přenosů atp.).

Obecným trendem je posun na pomyslné přímce od názorů propagujících 

autonomii (např. Bruno Zauli) směrem k nutnosti zásahů práva do sportu (např. 

Edward Grayson). Nelze ovšem chápat vztah sportu a práva pouze v určitých 

extrémních pólech, kde na jedné straně bude naprostá absence práva v oblasti 

sportu a na druhé úplná právní regulace všech aspektů sportu. Ani jeden z pólů není 

prakticky využitelný, ve skutečnosti se bude jednat o řešení někde mezi těmito 

dvěma extrémy.
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S ohledem na výše uvedené lze teoreticky klasifikovat tři skupiny případů 

vztahu sport-právo. Jde o následující skupiny:

1. Výlučná úprava sportovními normami.

2. Konkurence sportovních a právních norem.

3. Výlučná úprava právními normami.

První skupinou jsou záležitosti, které jsou upraveny výlučně normami 

sportovními. To bude případ zejména sportovní oblasti v užším smyslu, například 

tedy pravidla hry, organizace soutěže atd. Přestože tato kategorie typicky spadá do 

pravomocí sportovních organizací, objevily se i pokusy upravit tato pravidla cestou 

právních norem.25

Druhou skupinu tvoří jakési třecí plochy, kde se střetávají jak normy 

sportovní, tak normy právní. Vzhledem k tomu, že se sportovní činnost vyznačuje 

poměrně velkým rozsahem regulace (hovoří se o tzv. hyperlegalitě), konkurence 

s právními předpisy nebude výjimkou. Při kolizi těchto norem pak vzniká řada 

komplikací. Je totiž nepřípustné odnímat někomu právo obrátit se se svou věcí na 

soud, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho subjektivní právo dané právními 

předpisy. Věc se touto cestou dostává ze sféry soukromoprávní záležitosti v rámci 

dobrovolné účasti na sportování. Ať už by v dané věci rozhodl příslušný orgán 

sportovní organizace či nikoli, konečné rozhodnutí by náleželo soudu. Zde je nutné 

neustále mít na paměti, že právo má primát před jinými regulativními systémy, 

sportovní nevyjímaje. Prvek autonomie sportu má svoje hranice tam, kde se 

dostává do kolize s právem (kupř. v případě, že jednání sdružení je v rozporu se 

zákonem o sdružování).

Pro sportovní organizace však možnost přezkumu jejich rozhodnutí 

znamená významné nebezpečí. Soudní řízení je poměrně nákladné, zdlouhavé a 

nejednou trvá i několik let. Sportovní soutěže ovšem pokračují. Negativní 

rozhodnutí soudu z pohledu sportovní organizace pak znamená doslova katastrofu 

pro pořadí soutěží, výsledky, ale i rozdělování zisků z televizních práv nebo 

regulérnost účasti v mezinárodních soutěžích.26 Otázka, nakolik je přípustný takový 

                                                
25 M. Králík uvádí jako příklad takového přístupu bývalý SSSR nebo i současné Rusko. Viz 
KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 116, pozn. pod čarou 29.
26 Například v roce 2006 došlo k odebrání dvou titulů fotbalového mistra Juventusu Turín a 
k nucenému sestupu do 2. ligy. Podobně byli potrestány i jiné týmy. Týmu AC Milán byla zakázána 
účast v Lize mistrů, kde byl nahrazen celky z nižších pozic. Jednalo se nicméně o rozhodnutí 
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zásah soudů do autonomie sportu, je předmětem sporů. Nalezení vhodné hranice, 

kam by už právo a soudy neměly zasahovat, je pak výzvou pro odbornou diskuzi 

(více viz kapitolu 4 Spory v oblasti sportu).

Jen na okraj k této skupině je nutno podotknout, že právní úprava a praxe 

soudů mohou být dvě různé věci. Ačkoli je zřejmé, že sport nelze z dosahu 

minimálně základního práva na soudního ochranu vyjmout, konkrétní soudy 

mohou svou rozhodovací činností fakticky autonomii sportu ustavit. Projevem

takového postoje může být nekritické přejímání závěrů orgánů sportovních 

organizací či přespříliš liberální přístup k otázkám porušování sportovních pravidel 

(zejména co se týče postihování způsobených úrazů), nebo jednoduše odmítnutí 

pravomoci soudu rozhodnout o dané věci.27

Poslední skupinou případů jsou otázky upravené výlučně právními 

normami. Půjde o věci obecného společenského významu, dotýkající se sportu 

spíše okrajově. Právní úprava nebude většinou speciálně namířena do sféry sportu, 

ale bude ho vnímat jako každou jinou lidskou činnost, při které se mohou objevit 

relevantní okolnosti předpisem předvídané.

1.2.2 Koncepce sportovního práva

O průniku práva do sportu nelze již na počátku 21. století pochybovat. 

Mnohem složitější je však posoudit, zda se ustavil nový obor práva – sportovní 

právo. Odborníci se v tomto směru rozcházejí a není zatím jasné, jaký z proudů 

převládne. V rámci základních skupin, kde na jedné straně stojí zastánci 

samostatného právního odvětví a na druhé odpůrci takové myšlenky, navíc existuje 

mnoho nuancí, například co se týče vymezení předmětu a jiných náležitostí.

Rozsah koncepce sportovního práva je možné odvodit z norem, kterou jsou 

pro sport relevantní. V zásadě je možné rozdělit normy týkající se sportu do tří 

kategorií. První tvoří sportovní normy a pravidla (čili ne-právní), druhou speciální 

„sportovní“ právní normy (tj. přímo a cíleně zaměřené na sport) a konečně třetí 

jsou obecné právní normy, které se sportovní činnosti mohou dotýkat, aniž by to 

bylo jejich hlavním účelem. Teorie se pak rozcházejí v tom, co všechno do 

sportovní práva (pokud vůbec uznávají jeho existenci) náleží.

                                                                                                                                       

samotného italského fotbalového svazu. Jak by se postupovalo v případě rozhodnutí soudu 
nesouladného s názorem svazu, zůstává otázkou.
27 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 109.
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V návaznosti na vytyčené protipóly vztahu sport-právo lze vysledovat u 

autorů zkoumajících opodstatněnost pojmu sportovní právo dva základní přístupy.

Jeden stojí na pozici neexistence sportovního práva jako svébytného právního 

odvětví (např. E. Grayson, C. Woodhouse), druhý existenci tohoto odvětví 

víceméně uznává.

K druhé skupině patří mezi jinými i Zauli, který sice uznává existenci 

sportovního práva, v souladu se svým názorem o autonomii sportu na právu však 

považuje za jeho součást normy neprávní. V kontrastu s tím řada autorů odmítá pod 

sportovní právo podřadit normy neprávního charakteru. Neprávní norma podle nich 

logicky nemůže být právem (např. Jędruch, Szwarc, Jolidon, Prusák).28 Do 

sportovního práva tak spadají pouze normy právní, které se vyznačují zaměřením 

do oblasti sportu. Poslední variantou je pak zahrnutí jak právních, tak neprávních 

norem.

K psaným normám právního i neprávního charakteru se dají ještě přiřadit 

normy nepsané. Ty vystupují například v podobě fair play pravidel (typicky 

zakopnutí míče při zranění hráče v kopané) či jako pravidla sjednaná ad hoc 

(typicky modifikace počtu hráčů při tréninku). Většinou ovšem do korpusu 

sportovního práva zařazovány nejsou.

Od uznání existence sportovního práva je třeba ještě odlišit uznání 

sportovního práva jako samostatného právního odvětví. Nakolik mohou jednotliví 

autoři respektovat pojem sportovního práva, neznamená to automaticky, že by 

považovali sportovní právo za svébytné právní odvětví. Část odborníků 

obhajujících postavení sportovního práva v systému právních odvětví je spíše 

minoritou. Rekrutuje se kromě toho pouze z tzv. pozitivistického proudu (sportovní 

právo jako soubor psaných právních norem).

Mnohem větší podporu má koncepce odmítající sportovní právo jako právní 

odvětví. Paradoxně takové postoje prosazují slavní „sportovní“ právníci jako C. 

Woodhouse a E. Grayson. Argumentace ohledně tohoto názoru je taková, že pouhá 

existence několika (i mnoha) specifických právních předpisů neopodstatňuje vznik 

nového právního odvětví. H. Opie například pojímá sportovní právo jako právo 

                                                
28 Srov. ale výklad o podstatě práva v díle Lona L. Fullera Morálka práva. Fuller zde napadá 
tradiční pojetí práva jako systému principiálně vyvěrajícímu ze státní moci. Jeho teorie chápe právo 
jako „činnost spočívající v podřizování lidského chování pravidlům.“ Tato pravidla nemusejí být 
nutně pravidla daná státem, nýbrž může jít i o pravidla „odborových organizací, církví anebo 
klubů“. Viz FULLER, L. L. Morálka práva. s. 116-121.
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zabývající se působením obecného práva v oblasti sportu a nazývá takový druh 

práva praktickým (užitým).29 Obdobně by bylo možné s jistou nadsázkou 

konstruovat praktické právo zahrádkářské atp.

Autoři zastávající negativní postoj ke sportovnímu právu mluví mnohem 

častěji o sportu a právu, aspektech práva ve sportu apod.30 Je nicméně vhodné 

poznamenat, že podobným vývojem si musela projít i některá další odvětví práva, 

přičemž proces ustanovení nové právní disciplíny je poměrně složitý a do určité 

míry spontánní. Definitivní odpověď na to, zda sportovní právo je, či není 

samostatným právním odvětvím, proto není doposud možné podat. Vzhledem 

k nesevřenosti potenciálního předmětu, definičním obtížím, průřezovému 

charakteru a typické účelovosti sportovního práva se ale nyní jeví možnost 

konstituce nového právního odvětví jako nereálná a v zásadě i zbytečná.

Ačkoli je tedy existence sportovního práva a zejména jeho přesné vymezení 

sporné, název se mezi odbornou veřejností vžil a přes svoji nejasnost se úspěšně 

používá (důkazem může být od ak. roku 2009/2010 nově vyučovaný předmět na 

Právnické fakultě University Karlovy pojmenovaný Sportovní právo).

1.3 Právní úprava sportu v ČR

Právní úpravu sportu lze sledovat na dvou základních rovinách. Moderní 

tendencí je tzv. konstitucionalizace sportu, která znamená zahrnutí sportu přímo do 

ústavního pořádku dané země. Tato cesta souvisí se zakotvením práva na sport jako 

základního lidského práva v některých mezinárodních dokumentech (více viz část 

2.1.3 Nejdůležitější dokumenty mezinárodního sportovního práva).

Druhou rovinou je tzv. sportovní legislativa, která obsahuje právní předpisy 

s bližším či vzdálenějším vztahem ke sportu. Užší pojetí sportovní legislativy 

zahrnuje vyloženě sportovněprávní předpisy, které mohou nabývat formy 

základního zákona o sportu či souboru speciálních sportovních právních předpisů.

Konstitucionalizace sportu je v ČR slabá. Ústava ČR, ústavní zák. č. 1/1993

Sb., zmínku o sportu neobsahuje. Blíže ke sportu mají některá ustanovení Listiny 

základních práv a svobod (ústavní zák. č. 2/1993 Sb.), zejména čl. 20 o svobodě 

sdružování či některé články z hlavy čtvrté o hospodářských, sociálních a 
                                                

29 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 148.
30 F. Novák uvádí v úvodu kapitoly Právo a sport, sportovní právo, že název je zvolen „vlastně 
náhodně“ a že by bylo lze zvolit např. i „právo o sportu“, „právo na sport“ nebo „sport a právo“. Viz 
Kolektiv autorů. Otázky sportovního práva. s. 15.
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kulturních právech. Ani jeden článek však opět nezmiňuje výslovně sport, tělesnou 

výchovu ani jiné příbuzné termíny.

Úprava na zákonné úrovni je v současné době provedena zákonem č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu. Ten nahradil velice stručný zákon č. 176/1990 Sb., 

který na oplátku rušil zákon z roku 1956 o organizaci tělesné výchovy. Nový zákon 

však opět není nikterak komplexní úpravou. Jak sama důvodová zpráva uvádí, 

„nemá žádný hospodářský a finanční dosah, ani nároky na státní rozpočet.“31 Sport 

vymezuje v § 1 jako veřejně prospěšnou činnost. Pozitivní je jistě definice sportu a 

sportu pro všechny v § 2. Zákon zde vychází zejména z Evropské charty sportu. 

Zbytek zákona vytyčuje kompetence státních úřadů a orgánů, krajů a obcí.

                                                
31 Sněmovní tisk 707/00, vládní návrh zákona o sportu ze dne 30. 8. 2000 [cit. 2010-11-24]. 
Dostupné z WWW: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=707&CT1=0.
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2 Mezinárodní aspekt sportovního práva

Sport jako nedílná součást lidského života nemohl zůstat stranou některých 

společenských trendů poslední doby. Stal se postupně terčem profesionalizace, 

komercionalizace, medializace a také globalizace. Ač tyto termíny mohou znít 

nesrozumitelně, jsou jednoduše důsledkem obrovského nárůstu popularity sportu. 

Masové rozšíření mezi sportovci, ale zejména popularita mezi diváky podnítily

zájem o sport v řadách výrobců spotřebního zboží, obchodníků, sdělovacích 

prostředků, nevládních i vládních organizací nebo států. Sport se vyvinul ve 

výnosný obchod, předmět obživy, ale i nezpochybnitelný politický nástroj.

Postupně došlo k amalgaci všech vlivů a zájmů do určitého komplexu 

sportovního průmyslu, zahrnujícího nesmírně širokou škálu aktivit. Základem je 

pořád ještě prvek sportovní, nicméně ekonomické, právní nebo politické aspekty 

nabývají stále většího významu. Nejzřetelněji se tato tendence projevuje u 

profesionálního sportu jako špičky celého pomyslného ledovce sportovní činnosti.

Role sportu ve společnosti je však natolik obsáhlým tématem, že se mu není 

možno v této práci blíže věnovat. Mimo to je tématem spíše pro sociologii a nikoli 

právo. Pro kvalitní právní regulaci je nicméně velice důležité pochopit i tuto 

stránku sportu, a proto by ji právníci neměli zanedbávat.

Sportovní právo musí reflektovat mezinárodní aspekt rozšiřování soutěží,

v jehož důsledku se vytvářejí vztahy mezi národními organizacemi, kluby i 

jednotlivci na jedné straně a mezinárodními sportovními federacemi na straně 

druhé. Na tyto vztahy navazuje celá řada souvisejících otázek, mezi něž lze zařadit 

například poměr mezinárodních a národních norem (ať už neprávních, či právních), 

řešení sporů nebo v rámci Evropské unie aktuální posouzení souladu sportovních 

pravidel a evropského práva.

2.1 Mezinárodní sportovní právo

Mezinárodní sportovní právo se samozřejmě potýká se všemi neduhy 

vymezení, jaké již byly popsány u sportovního práva. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o „mladý“ obor zkoumání je nelehké ho pregnantně vymezit. Ostatně za 

mladý obor je považováno i mezinárodní právo veřejné.32

                                                
32 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné : obecná část. s. 8, 12 atd.
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Oblast mezinárodního práva obecně je charakteristická svojí roztříštěností a 

také dynamickým vývojem, během něhož absorbuje další a další podobory 

(mezinárodní námořní právo, právo odzbrojení, životního prostředí atp.). Absentuje 

zde významný prvek z pohledu práva a sice jednoznačně daná autorita. Jeho systém 

je vybudován na principu souřadnosti a svrchované rovnosti států.33

Nakolik bylo ukázáno, že zařazení sportovního práva v jakékoli podobě do 

vnitrostátní právní systematiky je velice komplikované, jeho klasifikace v rámci 

mezinárodního práva je ještě mnohem složitější. Důvodem je zejména fakt, že na 

poli sportu zatím převažují nevládní a nestátní činitelé, jejichž subjektivita na 

mezinárodněprávní scéně je více než sporná. K tomu je třeba připočíst skutečnost, 

že mezinárodní prvek ve sportovních vztazích většinou znamená pouze aktivaci 

norem mezinárodního práva soukromého jakožto práva řešícího vztahy z pohledu 

mezinárodního práva veřejného nesuverénních subjektů (fyzických a právnických 

osob).

2.1.1 Mezinárodní a globální sportovní právo

Vymezit předmět mezinárodního sportovního práva je na výsost nesnadné, 

ostatně opět lze odkázat na stejné potíže týkající se „obyčejného“ sportovního 

práva. J. A. R. Nafziger v tomto ohledu na několika místech relativizuje 

akademické spory o termín mezinárodní sportovní právo či jeho zařazení do 

korpusu mezinárodního práva veřejného.34 Konstatuje naproti tomu, že realita 

mezinárodního sportu opravňuje k tomu považovat mezinárodní sportovní právo, 

byť jde o rozvíjející se, spletitý a dosud neohraničený systém, za plnohodnotný a 

koherentní obor zkoumání.35 Jako definici pak uvádí, že jde o „více méně svébytný 

soubor pravidel, principů, institucí a postupů upravujících podstatné aspekty 

mezinárodní sportovní činnost.“36

P. Hamerník při snaze o definici mezinárodního sportovního práva odkazuje 

na paralely s jinými nově vznikajícími obory, jako je například „European contract 

                                                
33 Blíže ke zvláštnostem mezinárodního práva viz MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné : 
obecná část. s. 11 an.
34 Např. na s. xiv Předmluvy nebo s. 6 hlavní části. Viz NAFZIGER, J.A.R. International sports 
law.
35 Tamtéž. s. xiv.
36 Tamtéž. s. 1.
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law“, a sportovní právo tvořené normami nadnárodních sportovních organizací 

dokonce přirovnává k právu Evropské unie.37

M. Králík přistupuje k mezinárodnímu sportovnímu právu jako k souboru 

norem řešících spory vznikající v rámci mezinárodní sportovní činnosti a při 

výkladu se odvolává na J.A.R. Nafzigera.38

Velice zajímavou koncepci představil také Ken Foster.39 Vedle 

mezinárodního sportovního práva rozlišuje globální sportovní právo. Jádrem jeho 

analýzy je posouzení možnosti samoregulace mezinárodních sportovních federací a 

eventuální imunity vůči zasahování státních autorit.

Zatímco podle Nafzigera je mezinárodní sportovní právo jednoznačně větví 

mezinárodního práva veřejného, Foster se s tímto konstatováním nespokojí. 

Mezinárodní sportovní právo je pro něj nejen projevem působení obecných 

mezinárodněprávních principů vycházejících z tzv. ius commune (shodně 

s Nafzigerem), nýbrž i principů odvozených z vnitrostátních řádů (např. 

spravedlivý proces, nestranné rozhodování atp.).40 Do mezinárodního sportovního 

práva zasahují národní soudy a svým způsobem ho i svými rozhodnutími vytvářejí.

Globální sportovní právo pak podle Fostera je „mezinárodní autonomní 

právní řád vytvořený soukromoprávními globálními institucemi.“41 Tento řád 

požívá zvláštního typu imunity vůči zásahům jiných autorit, což činí mezinárodní 

sportovní federace do značné míry nezávislými na státech.

Aby se dalo hovořit skutečně o nezávislém globálním sportovním právu, 

musejí být podle Fostera splněny tyto podmínky:42

1. existence organizace vykonávající mezinárodní správu nad 

sportovním odvětvím a vydávající závazné normy.

2. existence fóra pro řešení sporů s globální jurisdikcí, která může 

aplikovat všechny aspekty sportovního práva.

3. existence zřetelných a unikátních norem pocházejících od 

sportovních federací.

                                                
37 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 21.
38 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 120 an. a 148-9.
39 FOSTER, K. Is There a Global Sports Law? The Entertainment and Sports Law Journal [online]. 
2003, Vol. 2, no. 1, [cit. 2010-12-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume2/number1/foster.pdf>.
40 Tamtéž. s. 2.
41 Tamtéž.
42 Tamtéž. s. 7-8.
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4. nejde však o normy odvozené z komparace jednotlivých právních 

řádů, tyto patří do mezinárodního sportovního práva.

5. globální sportovní právo tvoří imunní systém, který je 

respektován národními státy. Je delokalizovaný a nepotřebuje 

další uznání. Slouží jako směrnice pro rozhodování národních

soudů. Jedná se o systém, do kterého státy nemohou nebo 

nechtějí zasahovat.

Ve chvíli, kdy by byly dosaženy všechny výše uvedené podmínky, mohlo 

by globální sportovní právo aspirovat na postavení skutečně nezávislého právního 

řádu soukromoprávní povahy. Pro takový ucelený řád by se dalo použít také 

označení lex sportiva.43

V této práci bude nadále pracováno s termínem mezinárodní sportovní 

právo v jeho nejširším smyslu, zahrnujícím tedy i Fosterovo globální sportovní 

právo.  

2.1.2 Okruhy mezinárodního sportovního práva

Diskuze o mezinárodněprávních aspektech sportu byly podníceny 

především pronikáním některých celospolečenských vlivů na mezinárodní 

sportovní kolbiště. Mezi prvními si podstatnou roli sportu uvědomili političtí 

aktéři, ekonomové, obchodníci a v souvislosti s takto rozšířeným polem působnosti 

i právníci.

Z hlediska mezinárodního práva jsou za nejvýznamnější vnější faktory 

považovány zejména otázky dopingu, práv sportovců a pravidel jejich účasti na 

soutěžích, řešení sporů, korupce, zaujatost rozhodčích a konečně obchodní 

záležitosti jako marketingové aktivity, přenosová práva nebo práva duševního 

vlastnictví.44

Vedle těchto faktorů pak je nutno velkou váhu přikládat politickým vlivům, 

nejen však směrem od politiků a mezivládních organizací k subjektům sportovním, 

nýbrž také jakémusi zpětnému chodu, kdy sportovní organizace někdy dokážou 

účinně prosazovat svoje zájmy u politických subjektů.

                                                
43 FOSTER, K. Is There a Global Sports Law? The Entertainment and Sports Law Journal [online]. 
2003, Vol. 2, no. 1, [cit. 2010-12-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume2/number1/foster.pdf>. s. 16.
44 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. xiii.
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Z výše uvedeného lze shrnout, že největší pozornost bude mezinárodní 

sportovní právo věnovat mezinárodním sportovním organizacím, řízení soutěží, 

řešení sporů v oblasti sportu a právům sportovců.

2.1.3 Povaha a legitimita mezinárodního sportovního práva

Základním problémem pro kvalifikaci mezinárodního sportovního práva je 

charakter norem, které ho tvoří. Potíž netkví v dokumentech mezivládních 

organizací jako je Rada Evropy, či specializovaných agentur OSN, ani v právních 

předpisech EU, které do oblasti sportu čím dál více ingerují (k těmto pramenům 

srov. část 2.1.4). V drtivé většině však jde o normy přijímané nevládními 

organizacemi, které podle tradiční právní nauky nejsou subjekty mezinárodního 

práva. Bezkonfliktní není přitom ani zahrnutí normotvorby mezivládních 

organizací do pramenů mezinárodního práva. Čl. 38 Statutu Mezinárodního 

soudního dvora (dále MSD) považovaný za vyjádření pramenů mezinárodního 

práva akty mezinárodních organizací neuvádí.45

Nafziger se tímto problémem příliš nezabývá a přistupuje k mezinárodnímu 

sportovnímu právu ryze pragmaticky. Lakonicky uvádí, že ho tvoří prameny 

vyjmenované ve výše uvedeném článku Statutu MSD, čili stručně mezinárodní 

smlouvy, mezinárodní obyčej, obecné zásady právní, soudní rozhodnutí a učení 

znalců.46

Postavení mezinárodních sportovních organizací jako nestátních subjektů 

činí ovšem z mezinárodního sportovního práva (pokud připustíme jeho existenci) 

zcela specifický obor. Jak poznamenávají Beloff, Kerr a Demetriou, sportovní 

právo nevyrůstá z mezinárodních smluv mezi státy, ale především ze smluv mezi 

různými více či méně na státech nezávislými subjekty a z norem jejich řídicích 

orgánů. Proto je „nejen mezinárodní, ale také nevládní a to ho odlišuje od všech 

ostatních forem práva.“47

Přes mnoho formálních nedostatků v charakteru mezinárodního sportovního 

práva je fakticky relevantními subjekty respektováno. Nafziger uvádí tři roviny 

uznání mezinárodního sportovního práva a sice: 1. soudní, spočívající v aplikaci 

                                                
45 Přesto jsou převážně za pramen mezinárodního práva považovány. Viz ČEPELKA, Č.; 
ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 185.
46 Více k pramenům mezinárodního práva veřejného viz tamtéž, s. 123 an.
47 BELOFF, M.; KERR, T.; DEMETRIOU, M. Sports law in NAFZIGER, J.A.R. International 
sports law. s. 4.
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sportovních norem při soudních sporech, 2. legislativní, znamenající vnitrostátní 

uznání pravomoci sportovních organizací (např. zákonem svěřená pravomoc 

národních sportovních federací spravovat určitý sportovní úsek) a nepřímo tak i 

uznání jejich norem, 3. exekutivní, která se projevila například v přiznání plné 

diplomatické imunity členům Olympijského výboru Asie (což je jeden z typických 

znaků mezinárodních mezivládních organizací).48

V poznámkové části pak Nafziger demonstruje coby důkaz samostatnosti a 

existence mezinárodního sportovního práva faktické respektování Mezinárodního 

olympijského výboru (dále MOV), jenž je považován za vrcholný orgán 

mezinárodního sportu, tak, jako by skutečně šlo o samostatný mezinárodněprávní 

subjekt (ke statusu MOV více v části 3.2 Mezinárodní olympijský výbor).49

Zásadní pro seriózní úvahy o mezinárodním sportovním právu je pozice 

zastávající názor o neohraničenosti a neustálém rozvoji doktríny mezinárodního 

práva. Bez tohoto dynamického přístupu by nebylo možno ani přemýšlet o zařazení 

sportovních norem přijímaných mezinárodními sportovními organizacemi do 

souboru norem mezinárodního práva. Zřetelně se na poli sportu ukazuje vzrůstající 

diskrepance mezi formálními pilíři mezinárodního práva tak, jak se konstituovaly 

po první a zejména druhé světové válce, a moderními trendy.50 Je otázkou, nakolik 

lze přehlížet skutečnost, že některé entity, aniž by měly právní subjektivitu 

v mezinárodním právu, fakticky takový status požívají a jsou respektovány ze 

strany států i mezivládních organizací.51

2.1.4 Subjekty mezinárodního sportovního práva

Centrální úlohu sehrává ve sportu olympijské hnutí reprezentované na 

vrcholné úrovni Mezinárodním olympijským výborem. Často srovnatelné vážnosti 

se dostává i některým nejdůležitějším mezinárodním federacím (především 

Mezinárodní federace fotbalových svazů FIFA aj.). Zvláštní postavení těchto 

organizací pramení z jejich nezávislosti, autority i tradice. Se zintenzivňováním 

                                                
48 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 4-5.
49 Tamtéž. s. 5-6.
50 Nafziger vyzývá ke zkoumání tzv. „law in action“, nikoli lpění na tradičním ustrnulém pojetí. Viz 
NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 7.
51 Viz přiznání statusu pozorovatele při OSN pro MOV z října 2009. Pro bližší informace viz 
například O'CONNOR, A. International Olympic Committee to be given observer status at UN. The 
Times [online]. October 19, 2009, [cit. 2010-12-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6880162.ece>.
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zájmu o sportovní činnost a s ní spojené aktivity došlo k určité konfrontaci států 

s již existujícím systémem zastřešeným MOV. MOV si v tomto střetu dokázal 

udržet nezávislost a postupně si vydobyl významné místo na mezinárodní scéně a 

to politicky, ekonomicky i právně. Položil tak základy k vývoji směřujícímu ke 

konstituci samostatného sportovního právního řádu. Vzniklý politicko-

ekonomicko-právní komplex tvoří jakousi kvazi-vládní strukturu spravující oblast 

mezinárodního sportu, ovšem také s podstatným přesahem do vnitrostátních 

záležitostí (za příklad lze uvést pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování 

2009 v Liberci, s jehož následky se vedle územních celků potýká dodnes i stát).

Mezinárodní sportovní právo se ale netočí pouze kolem olympijského hnutí 

a mezinárodních sportovních federací. Do sportovní oblasti pronikají i mezivládní 

organizace, které se zaměřují na konkrétní jevy související s jejich působností. Jde 

o Organizaci spojených národů a její specializované agentury (hlavně UNESCO52), 

v evropském prostředí pak zejména Radu Evropy (Evropská charta sportu, ale i 

dokumenty věnující se násilí při sportu, dopingu atp.) a Evropskou unii, jež se čím 

dál více o sport zajímá (interesantní je mimo jiné judikatura Evropského soudního 

dvora). Ke vztahu EU a sportu srov. kapitolu 7 Sport a Evropská unie.

Kromě této diferenciace podle subjektů se utváří i komplexy norem 

týkajících se určitého aspektu sportu. Nejpropracovanější systém byl vytvořen 

kolem problému dopingu. Byla zřízena Světová antidopingová agentura (WADA), 

která dohlíží na dodržování pravidel kontroly a postihu dopingových provinění.

Agentura v této oblasti výrazně spolupracuje jak s MOV, sportovními federacemi a 

Sportovním arbitrážním soudem CAS, tak s jednotlivými státy a mezivládními 

organizacemi.

Namátkou je možno zmínit i další úseky s mezinárodním rozměrem, které 

jsou však prozatím dotčeny mezinárodněprávní úpravou jen okrajově. Jde o otázky 

zdanění atletů (mezistátní dohody o dvojím zdanění), obchodní záležitosti či 

duševní vlastnictví. Mezinárodní sportovní právo dosud netvoří ucelený a uzavřený 

řád a dá se předpokládat, že se jeho záběr bude nadále rozšiřovat.

                                                
52 Např. Mezinárodní charta pro tělesnou výchovu a sport (1978) či řada rezolucí v duchu 
olympijského ideálu a na spolupráci s olympijským hnutím odkazujících.
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2.1.5 Nejdůležitější dokumenty mezinárodního sportovního práva

Dokumenty mezinárodní sportovního práva jsou myšleny dokumenty 

vytvořené mezinárodními mezivládními organizacemi. Jak bylo výše naznačeno, 

sport nezůstal v žádném případě mimo sféru jejich pozornosti. Adresovány 

mezinárodními organizacemi byly jak obecné principy sportu a tělesné výchovy, 

tak některá palčivá témata, která se sportem souvisí.

Organizace spojených národů se sportem zabývá prostřednictvím svých 

specializovaných agentur. Nejvýrazněji se v oblasti sportu angažují například 

Rozvojový program OSN (UNDP), Světová zdravotnická organizace (WHO) a 

hlavně Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

K posílení postavení sportu v rámci OSN došlo v roce 2001, kdy byl 

jmenován první zvláštní poradce v oblasti sportu pro rozvoj a mír. K usnadnění 

práce zvláštního poradce slouží Kancelář OSN pro sport pro rozvoj a mír 

(UNOSDP).

Z nejvýznamnějších dokumentů OSN týkajících se sportu lze uvést 

Mezinárodní chartu pro tělesnou výchovu a sport (1978), Mezinárodní úmluvu 

proti apartheidu ve sportu (1985) a Mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu 

(2005). Spíše okrajově se sportu dotýkají i úmluvy o lidských právech, zejména 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966). Na 

sport se zaměřuje i řada rezolucí, především se váží k olympijskému hnutí 

(kupříkladu rezoluce o olympijském příměří přijímané pravidelně před 

olympijskými hrami).

Velkou pozornost sportu věnuje Rada Evropy. Základním dokumentem je 

Evropská charta sportu (1992). Důležité jsou i další texty jako Evropská charta 

sportu pro všechny (1975), Evropská antidopingová charta (1984) a antidopingová 

úmluva (1989), Evropské úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při 

sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech (1985), Kodex sportovní 

etiky (1992) a řada dalších.

Roli Evropské unie ve vztahu ke sportu se bude věnovat závěrečná kapitola

této práce. Proto zde lze jen stručně naznačit, že aktivita EU v oblasti sportovní 

politiky vzrůstá. V roce 2007 byla přijata Bílá kniha o sportu, která byla první 

ucelenou iniciativou v této oblasti ze strany EU. Na Bílou knihu navázal konkrétní 



23

akční plán „Pierre de Coubertin“, obsahující 53 návrhů, jež by EU měla ve vztahu 

ke sportu prosazovat. 

Prohlubuje se také záběr Komise EU, kde sport spadá do kompetence

komisařky pro oblast vzdělávání, kultury, mnohojazyčnosti a mládeže Androully 

Vassiliou. Existuje také sportovní sekce v rámci Generálního sekretariátu. Další 

posilování role sportu se dá předpokládat v souvislosti se změnami po přijetí 

Lisabonské smlouvy (více viz kap. 7).
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3 Mezinárodní sportovní organizace

Základní rysy struktury mezinárodních sportovních organizací byly již 

nastíněny v předešlé kapitole. Podrobnější výklad o těchto subjektech poslouží jako 

předpolí pro hlavní předmět této práce, čili pro analýzu procesu mezinárodního 

řešení sporů v oblasti sportu. Prizmatem mechanismů řešení sporů také budou 

mezinárodní sportovní organizace nahlíženy, přičemž zdůrazňovány budou 

zejména aspekty z tohoto pohledu důležité.

3.1 Soustava mezinárodních sportovních organizací

Výčet jednotlivých mezinárodních sportovních organizací by byl velice 

rozsáhlý a do jisté míry i zbytečný. Lze zobecnit tak, že téměř každý sport má i 

svoji mezinárodní organizaci, která pod společnými pravidly sdružuje organizace 

národní. Typická hierarchie sportovních organizací vyplývá především z inherentně 

mezinárodního charakteru sportovní činnosti. Již samo soupeření, soutěžení, 

porovnávání výsledků jde za hranice států. Jakékoli pochyby o internacionální 

povaze sportu pak snadno rozptýlí moderní trendy komercionalizace či globalizace. 

Bez mezinárodních soutěží si jednoduše dnes sport nelze představit.

Férové a smysluplné porovnání výsledků pak lze zajistit pouze při stanovení 

standardů hry, organizace soutěží a celé řady dalších záležitostí. A právě tato 

funkce – mimo jiných – náleží mezinárodním sportovním federacím.

Stanovit jasnou a přehlednou strukturu sportovních organizací není snadné. 

Stejně jako úprava sportovní činnosti i institucionální zázemí je poměrně 

roztříštěné a vyznačuje se ne zcela jednoznačnými vazbami.

V této práci bude reflektováno výjimečné postavení Mezinárodního 

olympijského výboru jako určité universální organizace na poli sportu, slučující 

federace z nejrůznějších sportovních odvětví, stejně jako národní olympijské 

výbory jednotlivých států. MOV tvoří vrcholek pomyslné pyramidy, pod nímž se 

nacházejí v jedné větvi národní olympijské výbory a ve druhé mezinárodní 

sportovní federace. Pod nimi leží národní federace a v základech nakonec domácí 

kluby a jednotlivci.
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3.2 Mezinárodní olympijský výbor

Mezinárodní olympijský výbor je nezisková mezinárodní nevládní 

organizace zřízená podle švýcarského práva. Jeho sídlem je Lausanne, Švýcarsko. 

Od svého založení v roce 1894 je nejvyšším orgánem mezinárodního olympijského 

hnutí. V zásadě je jeho úkolem podle Olympijské charty (Pravidlo 2) podporovat 

olympismus a řídit olympijské hnutí. Zabezpečuje přitom zejména konání letních i 

zimních olympijských her a organizační a finanční podporu všem institucím 

podílejícím se na olympismu. Mezi jeho nejdůležitější úkoly dále patří uznávání 

mezinárodních sportovních federací a národních výborů, výběr pořadatelských 

zemí olympijských her a rozdělování zisků z olympiád určeným adresátům z fondů 

Olympijské solidarity a dalších programů.53

MOV je v mnoha směrech zvláštní organizací. Dá se hovořit o jakémsi 

elitním klubu prominentních osobností v oblasti sportu. Členem MOV se totiž 

stávají vybraní jednotlivci kooptací, čili přijetím stávajícími členy. Členství je nově

od roku 1999 časově omezené na 8 let s možností znovuzvolení. Definitivní hranicí 

pro ukončení působení v MOV je stanovený věkový limit, který byl poprvé 

představen v roce 1967 (hranice 80 let) a který od roku 1999 činí 70 let.54 Tato 

omezení neplatila ovšem retroaktivně, proto můžeme v současné době pozorovat 

poměrně kuriózní situaci, kdy v MOV zasedají členové s neomezeným členstvím, 

členové s limitem 80 let i členové s limitem 70 let.

Celkový počet členů MOV je stanoven maximálně na 115, z čehož nejvýše 

70 je vyhrazeno pro nezávislé členy, 15 pro zástupce sportovců, 15 pro zástupce 

mezinárodních sportovních federací a 15 pro zástupce národních olympijských 

výborů. V případě, že zástupce mezinárodních federací nebo národních výborů 

ztratí svoji funkci v rámci této organizace, přichází zároveň i o místo člena MOV.

V současné chvíli je v MOV 112 členů.55

                                                
53 CHAPPELET, J.-L.; KUBLER-MABBOT, B. The International Olympic Committee and the 
Olympic system : the governance of world sport. loc. 452.
54 Olympic [online]. c2009 [cit. 2010-10-25]. The Organization. Dostupné z WWW: 
<http://www.olympic.org/en/content/The-IOC/The-IOC-Institution1/?Tab=2>.
55 Olympic [online]. c2009 [cit. 2010-10-25]. IOC Members. Dostupné z WWW: 
<http://www.olympic.org/en/content/The-IOC/The-IOC-Institution1/IOC-Members-list/>. 
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3.2.1 Orgány MOV

Orgány MOV jsou zasedání, výkonný výbor a předseda. Zasedání je podle 

Olympijské charty nejvyšším orgánem, jeho rozhodnutí jsou konečná. Spory 

ohledně takových rozhodnutí řeší podle Pravidla 15.4 Olympijské charty výkonný 

výbor a v určitých případech arbitráž před Sportovním arbitrážním soudem (CAS). 

Zasedání se schází jednou ročně.

Výkonný výbor je exekutivním orgánem, který má „odpovědnost za správu 

MOV a řízení jeho záležitostí.“56 Další pravomoci jsou stanoveny Chartou. 

Z pohledu tématu této práce je důležitá jednak pravomoc řešit spory (viz výše) a 

také pravomoc podle Pravidla 19.3.10: „[Výkonný výbor] přijímá veškerá

rozhodnutí a vydává předpisy M.O.V., které jsou právně závazné (zvýraznil autor 

J.H.), a to ve formě, kterou uzná za nejvhodnější, jako jsou například kodexy, 

nařízení, normy, směrnice, pokyny, manuály, instrukce, požadavky a jiná 

rozhodnutí, k nimž patří zejména, avšak nikoli výhradně, veškeré předpisy 

nezbytné k zabezpečení řádného plnění Olympijské charty a organizování 

olympijských her.“

Zvláště zmínka o právní závaznosti předpisů a rozhodnutí je velice 

zajímavá a je těžké určit, o jakou právní závaznost by se mělo jednat. Sotva může 

jít o právní závaznost vnitrostátní, jelikož, jak i sama Olympijská charta uvádí, 

MOV je sdružením podle švýcarského práva, čili osoba soukromého práva bez 

pravomoci vydávat obecně závazné právní normy. Dalo by se uvažovat o smluvní 

závaznosti a také jakési specifické závaznosti mezinárodního charakteru, ovšem při 

vědomí nejasné povahy MOV jako subjektu mezinárodního práva (k tomu viz výše 

část 2.1.2 Povaha a legitimita mezinárodního sportovního práva a především 

následující část 3.2.2 o právním statusu MOV).

Předseda „zastupuje MOV a řídí všechny jeho aktivity.“57 Za určitých 

podmínek může namísto zasedání nebo výkonného výboru učinit rozhodnutí či jiné 

kroky.

Jako poradní orgány mohou zasedání, výkonný výbor či předseda ustanovit 

komise. S právními otázkami pomáhá MOV zejména Komise pro sport a právo a 

Komise právní, obě v čele s viceprezidentem MOV Thomasem Bachem. Vedle 

                                                
56 Pravidlo 19.3 Olympijské charty.
57 Pravidlo 20.2 Olympijské charty.
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nich je třeba zmínit Sportovní arbitrážní soud, kterému však bude věnována 

samostatná kapitola.

3.2.2 Právní status MOV

Mezinárodní olympijský výbor je z právního hlediska sdružením fyzických 

osob, dobrovolníků, kteří mají zastupovat olympijské ideály v jednotlivých zemích. 

Nejde ovšem v žádném případě o zástupce těchto zemí u MOV. Charta dále 

výslovně ve svém Pravidlu 15 uvádí, že MOV je nezisková mezinárodní nevládní 

organizace.

Postavení nevládních mezinárodních organizací v rámci mezinárodního 

práva obecně je dynamicky se rozvíjejícím polem zkoumání.58 MOV ztělesňuje 

klasický příklad organizace, která svou pozicí na mezinárodní scéně v mnohém 

překračuje hranice dané původně pro nevládní organizace.59

Pokud se na mezinárodněprávní subjektivitu nahlédne jako „na schopnost 

vstoupit přímo, nebo zprostředkovaně do vztahů (smlouvou či jinak) s ostatními 

subjekty mezinárodního práva,“60 jeví se postavení některých nevládních 

organizací poměrně blízké postavení uznávaných subjektů mezinárodního práva.61

62

V případě MOV se za příklad sjednání smlouvy mohou uvést smlouvy 

související s pořádáním olympijských her či smlouvy týkající se zvláštního 

postavení MOV v místě jeho sídla, čili ve Švýcarsku, ve které jsou MOV přiznána 

významná privilegia.

                                                
58 VEDDER, A. Questioning the Legitimacy of non-governmental organizations. In NGO 
Involvement in International Governance and Policy : Sources of Legitimacy. A. Vedder (ed.). s. 1.
59 Srov. například rezolutní odmítnutí subjektivity nevládních organizací in ČEPELKA, Č.; 
ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 110.
60 HENKIN, L., et al. International law : cases and materials. s. 334 in ETTINGER, D. J. The 
Legal Status of the International Olympic Committee. Pace International Law Review [online]. 
1992, vol. 4, no. 1, [cit. 2010-12-01]. s. 102. Dostupné z WWW: 
<http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=pilr>.
61 VEDDER, A. Questioning the Legitimacy of non-governmental organizations. In NGO 
Involvement in International Governance and Policy : Sources of Legitimacy. A. Vedder (ed.). s. 1.
62 Poněkud odlišného názoru ve vztahu k implicitnímu nabytí mezinárodní subjektivity je M. T. 
Kamminga. Viz KAMMINGA, M. T. What makes an NGO ‘legitimate‘ in the eyes of states. In 
NGO Involvement in International Governance and Policy : Sources of Legitimacy. A. Vedder (ed.). 
s. 183-4. Proti tomu ovšem srov. dosažené dohody mezi Švýcarskem a mezinárodními sportovními 
federacemi, které v mnohém připomínají tradiční dohody o sídle mezivládních organizací (tzv. 
„headquarter agreements“). K tomu viz CHAPPELET, J.-L.; KUBLER-MABBOT, B. The 
International Olympic Committee and the Olympic system : the governance of world sport. loc. 
1528-43.
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Vztah Švýcarska k MOV je pro sportovní právo v mnohém určující. Již 

v roce 1981 bylo vydáno švýcarskou federální radou nařízení, které potvrdilo MOV 

„zvláštní povahu mezinárodní instituce.“ Tímto nařízením byla MOV přiznána ze 

strany Švýcarska mezinárodněprávní subjektivita.63 Uznání subjektivity od 

některých dalších států je spojeno s přijetím smlouvy z Nairobi ze stejného roku, 

která se týkala ochrany olympijských symbolů pod dohledem Světové organizace 

duševního vlastnictví (WIPO).64

Dalším podstatným krokem pro MOV bylo sepsání dohody vztahující se ke 

statusu MOV ve Švýcarsku v listopadu 2000. Tato dohoda upravila řadu privilegií 

MOV (daňové, soudní, diplomatické atp.). Navíc na rozdíl od nařízení z roku 1981 

stojí MOV a švýcarský stát proti sobě jako rovnocenní smluvní partneři.65

Jako další podpůrný bod pro přiznání mezinárodněprávní subjektivity MOV 

je možné jmenovat zvláštní zacházení, kterého se dostává MOV u národních soudů. 

MOV vystupuje ve sportovních sporech jako strana, na jejíž zvláštní mezinárodní

úlohu je třeba brát při rozhodování ohled (případně prohlásit nedostatek jurisdikce 

vůči takovému mezinárodnímu subjektu).66

V říjnu 2009 pak byl MOV přiznán status pozorovatele při OSN, což jen 

potvrzuje vzrůstající váhu olympijského hnutí v mezinárodním společenství.

Konzultativní nebo pozorovatelský status je obecně částečným projevem 

mezinárodněprávní subjektivity, která je pro nevládní organizace dostupná. Podle 

M. T. Kammingy ji však s úplnou mezinárodněprávní subjektivitou ztotožňovat

nelze.67

3.2.3 Olympijská charta

Pro právní analýzu postavení MOV je nutné pozastavit se také nad povahou 

Olympijské charty jako základního dokumentu celého olympijského i sportovního 

hnutí.

                                                
63 ETTINGER, D. J. The Legal Status of the International Olympic Committee. Pace International 
Law Review [online]. 1992, vol. 4, no. 1, [cit. 2010-12-01]. s. 104. Dostupné z WWW: 
<http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=pilr>.
64 CHAPPELET, J.-L.; KUBLER-MABBOT, B. The International Olympic Committee and the 
Olympic system : the governance of world sport. loc. 1517-18.
65 Tamtéž. loc. 1528-33.
66 Blíže viz ETTINGER, D. J. The Legal Status of the International Olympic Committee. Pace 
International Law Review [online]. 1992, vol. 4, no. 1, [cit. 2010-12-01]. s. 105 an. Dostupné z 
WWW: <http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=pilr>.
67 KAMMINGA, M. T. What makes an NGO ‘legitimate‘ in the eyes of states. In NGO Involvement 
in International Governance and Policy : Sources of Legitimacy. A. Vedder (ed.). s. 184.
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Charta je jakousi ústavou olympijského hnutí, na které jsou skrze 

olympijské hry napojeny v podstatě všechny důležité mezinárodní sportovní 

federace a skrze ně dále národní federace, kluby i jednotlivci. Prestiž účasti na 

olympijských hrách nutí federace ke kompatibilitě s předpisy MOV, a vytváří se 

tak poměrně pevná struktura základů sportovního práva na mezinárodní úrovni.

Charta slouží jako dokument vymezující práva a povinnosti subjektů 

mezinárodního olympijského hnutí a zároveň stanoví pravidla, jimiž se řídí činnost 

samotného MOV. Svým obsahem ale Charta daleko přesahuje olympijské hnutí, 

když stanoví obecné principy, obyčeje a mechanismy rozhodování aplikovatelné na 

sportovní aktivity na všech úrovních. Představuje tak normativní základ 

mezinárodního sportovního práva.68

Charta nemá charakter mezinárodněprávně závazného dokumentu, jako jsou 

například státy ratifikované smlouvy. Nicméně základní principy a pravidla v ní 

obsažené dle některých názorů splňují požadavky na prohlášení za mezinárodní 

obyčej.69 70 Požadavek obecné a ustálené praxe (usus generalis) a povědomí 

nezbytnosti takové praxe (opinio necessitatis generalis) jsou základními 

konstitutivními prvky mezinárodního obyčeje.71 Zůstává otázkou diskuze, nakolik 

skutečně praxe spojená s mezinárodní sportovní činností, vycházející z principů 

Olympijské charty, dosahuje standardu mezinárodního obyčeje jako pramene 

mezinárodního práva.

3.3 Národní olympijské výbory

Národní olympijské výbory (NOV) jsou reprezentanty olympijského hnutí 

v jednotlivých státech. Přestože jsou blízce spojené s MOV, nejsou na něm právně 

závislé. Fungují jako nestátní organizace, formou je zpravidla určitý druh sdružení 

podle vnitrostátního práva (Český olympijský výbor je občanským sdružením ve 

smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů). Ačkoli jsou národní výbory 

                                                
68 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 2.
69 Nafziger uvádí ustálenost („repetition“), nepřetržitost („duration“) a obecnost („universality“) 
praxe spolu s tzv. opinio juris, tj. společné právní přesvědčení. In NAFZIGER, J.A.R. International 
sports law. s. 2.
70 Stejného názoru, podloženého mimo jiné rozhodnutími amerických soudů, také ETTINGER, D. J. 
The Legal Status of the International Olympic Committee. Pace International Law Review [online]. 
1992, vol. 4, no. 1, [cit. 2010-12-01]. s. 104-9. Dostupné z WWW: 
<http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=pilr>.
71 ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 125-6.
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často podporovány ze státních zdrojů, jejich povinností je udržovat si nezávislost 

na vládách.72

Národní organizace, která se uchází o status národního olympijského 

výboru, nejprve žádá o uznání MOV. Musí jednak prokázat, že byla zřízena 

v souladu s ustanoveními Charty, zejména se toto týká členského složení (Pravidlo 

29 Charty), jednak, že sdružuje alespoň pět národních sportovních federací (z nichž 

tři se účastní olympijských her) vyvíjejících reálnou sportovně-organizační činnost.

Vedle toho je podmínkou přijetí také schválení stanov národního výboru ze strany 

MOV.73

Pro každou zemi lze uznat pouze jeden NOV. V současné chvíli se počet 

NOV ustálil na 205. V souvislosti s tímto číslem, které převyšuje počet členských 

států OSN, vyvstává otázka, jak je v Olympijské chartě koncipován pojem „země“. 

Pravidlo 31 Charty stanoví, že „výrazem země se rozumí nezávislý stát uznaný 

mezinárodním společenstvím.“ To ovšem není zcela v souladu s faktickým stavem, 

kdy například území jako Aruba, Cookovy ostrovy, Hongkong, Palestina, Tchaj-

wan a některé další, které nejsou členy OSN, mají svůj vlastní NOV. To znamená, 

že, ačkoli nejsou státy uznanými mezinárodním společenstvím, jsou podle 

Olympijské charty „zeměmi“ dle definice uvedené výše.

V případě porušování závazků vyplývajících z Charty může MOV 

pozastavit členství provinivšího národního výboru či dokonce mu odejmout uznání.

Dva hlavní důvody pro takový postup jsou absence nezávislosti na vládách 

(například Irák v roce 2003, Afghánistán v roce 1999 nebo Venezuela v roce 1993) 

a nerespektování fundamentálních principů olympismu (jako rasová diskriminace 

v Jihoafrické republice v letech 1960-1991 nebo v Rhodesii v letech 1972-1979).74

Suspendování či odejmutí uznání je však krajním opatřením, kterému se MOV 

snaží vyhýbat. Na druhou stranu MOV přistoupil i ke krajnímu řešení opačného 

charakteru, kdy umožnil start na olympijských hrách sportovcům ze zemí, které by 

                                                
72 CHAPPELET, J.-L.; KUBLER-MABBOT, B. The International Olympic Committee and the 
Olympic system : the governance of world sport. loc. 201.
73 Prováděcí ustanovení 1 k pravidlům 28 a 29 Olympijské charty. 
74 CHAPPELET, J.-L.; KUBLER-MABBOT, B. The International Olympic Committee and the 
Olympic system : the governance of world sport. loc. 789-91.
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za normálních okolností na olympiádu vyslat své sportovce nemohly (Jugoslávie 

v roce 1992, Východní Timor v roce 2000).75

3.3.1 Funkce NOV

Posláním NOV je zastupovat a propagovat myšlenky a ideály olympijského 

hnutí na územích svých států a to například pomocí výchovných, vzdělávacích a 

rozvojových programů. Nejedná se však o zástupce států u MOV, což je 

vyjádřením zásady nezávislosti olympijských orgánů na státech.

Prakticky se po dlouhou dobu účel NOV realizoval převážně organizací 

účasti sportovců z dané země na olympijských hrách. Zajímavé je zmínit, že od 

roku 1999 je dokonce povinností NOV vyslat na olympijské hry své sportovce. 

Eventuální sankcí za nesplnění této povinnosti je i možnost odejmout uznání NOV. 

V roce 2004, kdy olympijský výbor Džibuti povinnost vyslat sportovce nesplnil, 

však k žádné sankci MOV nesáhl.76

Vzrůstající tendenci v posledních letech má však i funkce výchovná, 

vzdělávací a rozvojová. Souvisí to především se snahou MOV orientovat se také na 

aktivity v mezidobí olympijských her, které stále do značné míry celému hnutí 

dominují. Ve světle této snahy NOV participují na podpoře „sportu pro všechny“, 

neboli podnícení a současně umožnění sportovního vyžití širokým vrstvám lidí.

NOV se také podílejí na vybírání kandidátů na pořádání olympijských her, 

mohou podávat návrhy ohledně Olympijské charty a olympijského hnutí obecně. 

Na svém území spravují i určité části olympijského vlastnictví svěřené jim MOV.77

Jednotlivé NOV se sdružují jednak v pěti kontinentálních asociacích

(Asociace afrických národních olympijských výborů ANOCA, Panamerická 

sportovní organizace PASO, Olympijská rada Asie OCA, Evropské olympijské 

výbory EOC a Národní olympijské výbory Oceánie ONOC), jednak v Asociaci 

národních olympijských výborů, jež všechny asociace sdružuje formou 

pravidelných shromáždění.

                                                
75 CHAPPELET, J.-L.; KUBLER-MABBOT, B. The International Olympic Committee and the 
Olympic system : the governance of world sport. loc .793.
76 Tamtéž. loc. 801-802.
77 „Olympijským vlastnictvím“ označuje Charta olympijský symbol, vlajku, motto, hymnu, 
poznávací znaky, označení, emblémy, plamen a pochodeň. Viz Pravidlo 7 Charty.
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3.4 Mezinárodní sportovní federace

Mezinárodní sportovní federace jsou nevládní organizace vykonávající 

správu jednoho nebo více sportů. V rámci olympijského hnutí zejména slouží jako 

platforma pro výběr sportovců, kteří se zúčastní olympijských her. Na základě toho 

musejí ovšem jednak ctít ideály olympismu uvedené v Chartě, jednak stanovit 

pravidla soutěží v souladu s předpisy a rozhodnutími MOV. Kritéria kvalifikace 

sportovců určují jednotlivé mezinárodní sportovní federace, musejí ale respektovat 

početní limity vymezené MOV. Mimo olympijské hnutí si federace organizují 

vlastní mezinárodní šampionáty a jiné soutěže. Některé z nich se co do významu 

přibližují samotným olympijským hrám (zejména mistrovství světa ve fotbale). 

Možnost startovat na těchto mezinárodních mistrovstvích je podmíněna 

respektováním mezinárodních pravidel hry a organizace soutěží ze strany 

národních organizací.

Klasifikovat lze federace podle toho, zda je uznává MOV či nikoli. 

V současnosti uznává MOV kolem 60 federací, vždy pouze jednu federaci pro daný 

sport (není tedy možné uznání dvou federací zaštiťujících např. fotbal).78 Naopak 

jedna federace může spravovat více sportů (např. Mezinárodní lyžařská federace 

FIS sdružuje klasické, sjezdové a akrobatické lyžování, snowboard, skoky na 

lyžích a severskou kombinaci a některé další menšinové disciplíny).

Mezi uznanými federacemi existuje ještě podskupina federací, jejichž 

sporty jsou na programu olympijských her. Asociace mezinárodních federací 

letních olympijských sportů (ASOIF) reprezentuje federace sportů začleněných do 

letních olympijských her, Asociace mezinárodních federací zimních sportů (AIWF)

pak ty, které jsou na zimních olympiádách. Celkem je takových federací 35.

Ostatní federace jsou sdruženy v Asociaci mezinárodních sportovních 

federací uznaných MOV, ovšem na programech olympijských her se nevyskytují 

(např. Mezinárodní šachová federace FIDE nebo Mezinárodní florbalová federace

IFF).

I organizační struktura jednotlivých sportů vykazuje znaky pyramidového 

uspořádání. Pro jednoduchost budeme organizace nazývat federacemi, přestože 

názvy konkrétních subjektů mohou být odlišné. Na vrcholu stojí mezinárodní 

                                                
78 CHAPPELET, J.-L.; KUBLER-MABBOT, B. The International Olympic Committee and the 
Olympic system : the governance of world sport. loc. 886-887.
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sportovní federace (například Mezinárodní fotbalová federace FIFA), pod ní 

mohou být ještě zřízeny regionální složky – federace, konfederace atp. (například 

Evropská fotbalová unie UEFA). Pod hlavičkou mezinárodní federace jsou 

sdruženy národní federace (Českomoravský fotbalový svaz ČMFS), pod jejichž 

dohledem probíhají soutěže domácích klubů. Všechny kluby hrající soutěž 

organizovanou ČMFS musí plnit pravidla tímto svazem stanovená. Pro možnost 

účasti v mezinárodních soutěžích jako je Liga mistrů UEFA musejí také splňovat 

pravidla evropské konfederace UEFA. Mistrovství světa národních týmů pak spadá 

pod FIFA, včetně stanovení podmínek a pravidel účasti.

3.4.1 Struktura mezinárodních sportovních federací

Vzhledem k velkému počtu federací je obtížné generalizovat a představit 

určitou universální strukturu, které by se všechny federace držely. Typicky však 

budou zřizovány orgány legislativní a rozhodovací (většinou vrcholný orgán celé 

federace), výkonné (zpravidla volený nejvyšším orgánem), vedoucí federace 

(obvykle prezident, předseda atp.) a podpůrně komise a administrativní aparát.

Schéma orgánů lze demonstrovat na příkladu Mezinárodní fotbalové 

federace jako jedné z největších světových sportovních organizací.

Nejvyšším orgánem je kongres, kde se scházejí zástupci všech členských 

národních asociací. Kongres je zároveň legislativním orgánem. Exekutivním 

orgánem je výkonný výbor, v jeho čele stojí prezident volený kongresem.

Administrativním orgánem pak je generální sekretariát. Ku pomoci výkonnému 

výboru slouží stálé nebo ad hoc komise.79

Z hlediska zaměření této práce jsou klíčovými komise právní (čl. 50 Statutu 

FIFA) a zejména komise označené za soudní orgány: disciplinární, apelační a 

etická (čl. 57 Statutu FIFA). Disciplinární komise zjednodušeně řečeno vystupuje 

jako soudní orgán prvního stupně, apelační jako orgán druhého stupně. Obě komise 

se vedle Statutu řídí také disciplinárním řádem FIFA. Zvláštním orgánem je 

Komora pro řešení sporů (Dispute Resolution Chamber DRC), v jejíž pravomoci je 

rozhodování pracovních a některých přestupových sporů mezi hráči a kluby. 

S obdobnými orgány soudního typu se lze setkat prakticky u všech sportovních 

                                                
79 Čl. 21 Statutu FIFA, znění k srpnu 2010.
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organizací. K principům a mechanismu rozhodování takových orgánů srov. blíže

část 5.1 Řešení sporů v rámci mezinárodních sportovních federací.
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4 Spory v oblasti sportu

Spolu s nebývalým nárůstem významu sportu ve společnosti nabývají na 

hodnotě také zájmy, které jsou v této oblasti v sázce. Rozmanitost aktérů a 

množství potenciálních nebezpečí pro férovost a čistotu sportu implikují vytvoření 

velice komplikovaného souboru pravidel a institucí řešících vzniklé konflikty. 

Pyramidová struktura sportovních organizací znamená řetězení vazeb mezi 

jednotlivými členy této struktury, přičemž pro jejich vztahy leckdy neexistuje zcela 

jasně daný a závazný právní rámec. Projít labyrintem procedur je častokrát otázkou 

několika let s tím, že výsledek může být poměrně nejistý (viz například čtyři roky 

trvající spor atleta Harryho „Butche“ Reynoldse s Mezinárodní asociací atletických 

federací IAAF, který prošel 15 stádii soudních i arbitrážních řízení a během něhož 

došlo k několika zvratům jak na soudní úrovni, tak na administrativní úrovni 

sportovních organizací a arbitráží80).

Výhledově je tedy výzvou pro zainteresované subjekty harmonizovat 

stávající procedury tak, aby bylo možné dosáhnout rychlého a správného řešení

sporů. Mimosoudní řešení rozporů vyžaduje také zakotvení pravidel, která zajistí 

dodržování základních principů spravedlivého řízení a ochrany práv stran. 

Bez obtíží ale nezůstává ani tradiční cesta soudního rozhodování, kde

vyvstávají mimo jiné otázky pravomoci a příslušnosti soudů, zejména pak ve 

sporech s mezinárodním prvkem. Sporným bodem je i míra a meze zásahů soudů 

do sportovních záležitostí.

4.1 Aktuální otázky řešení sportovních sporů

V současné době jsou již zcela mimo realitu koncepce amatérského sportu 

či sportu gentlemanů, kde by snad spory byly malicherné, eventuálně řešitelné na 

úrovni gentlemanské dohody. Sport – dalo by se dodat bohužel – stále více 

zahrnuje  vážné konflikty týkající se široké škály záležitostí, od věcí majetkových 

až po otázky dopingu.

Sportovní činnost přináší mnoho situací, v nichž je podstatným způsobem 

zasahováno do práv relevantních subjektů, zejména pak do práv sportovců. 

Tradičně se vycházelo z určité samostatnosti sportovních organizací, které dané 

                                                
80 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 74.
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situace řešily cestou vnitřních procesních mechanismů. Vzhledem k závažnosti 

některých rozhodnutí však již nelze nadále setrvávat na pozici, která by odpovídala 

Zauliho koncepci autonomie sportu. Mimo jiné i kvůli výše analyzovanému 

průniku práva do sportu není možné vyloučit ingerenci soudů. Ve chvíli, kdy se ze 

sportu stal komplexní sociální fenomén, ztratil – třebaže utopickou – možnost 

udržet si aureolu „zakázané“ oblasti, kam by snad nemohly dosáhnout státní orgány 

a kde by panovala naprostá soukromoprávní samospráva.

Přesto je nepochybné, že vnitřní složky sportovních organizací doposud 

zaujímají významné místo v systému řešení sporů. V jejich prospěch hovoří 

tradice, úspornost, rychlost a odborná erudice. Naopak nevýhodou je možnost 

podjatosti či nedostatečného zabezpečení alespoň minimálních standardů 

spravedlivého procesu (bez ambice na dosažení srovnatelné úrovně spravedlivého 

procesu vztahující se k ústavněprávní rovině tohoto základního práva). 

Třecí plochy mezi rozhodnutími vnitřních organizačních složek a soudy 

vznikají v místech, kde dochází ke střetům právních a sportovních norem. Pro 

soudní jurisdikci pak je klíčový střet právních a sportovních sankcí, kdy pohled 

práva zprostředkovaný soudem může být od pohledu sportovních organizací 

založeném na sportovních regulích velmi odlišný.81

Konstatováním nemožnosti vyloučit soudní jurisdikci ovšem problematika 

ingerence soudů do rozhodování sportovních sdružení nekončí. Naopak. Vyvstává 

celá řada otázek, které se týkají přípustnosti, rozsahu, mezí nebo předmětu takové 

soudní jurisdikce. Často se do rozhodování soudů promítá i tak ne-právní faktor 

jako je neochota se sportovními věcmi seriózně zabývat.82

4.2 Druhy sportovních sporů

Rozdělení sportovních sporů je možné provést z několika hledisek. Lze 

rozlišovat kategorii vnitrostátních sporů a kategorii, kterou lze nazvat mezinárodní 

spory.

                                                
81 Pro představu lze uvést hypotetický příklad: hráč kopané je zraněn během utkání úmyslným 
zákrokem protihráče, aniž by obdržel napomenutí ve hře (žlutou či červenou kartu) a aniž by byl 
potrestán v rámci disciplinárního řízení příslušného fotbalového svazu. Věc se nicméně může dostat 
k soudu jako věc občanskoprávní, ale i trestní. Výsledek soudního řízení pak může být naprosto 
odlišný od původního rozhodnutí fotbalového svazu. Srov. také případ způsobení smrti při dodržení 
pravidel rugby a následného odsouzení soudem pro porušení právní normy. In KRÁLÍK, M. Právo 
ve sportu. s. 18.
82 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 109.
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Vnitrostátní spory se mohou dále dělit podle toho, jakou cestou jsou řešeny. 

V úvahu připadá cesta soudní a mimosoudní. K mimosoudnímu řešení náleží 

administrativní řešení pomocí speciálních orgánů sportovních organizací a řešení 

formou nezávislé arbitráže (např. v USA). Teoreticky v úvahu připadá ještě 

možnost řešení sporu před správním orgánem. Ta by se ale týkala zejména 

veřejnoprávních aspektů, které netvoří vlastní předmět sportovní činnosti a spíše ji 

nevyhnutelně ovlivňují. Jako příklad lze uvést otázky živnostenského podnikání, 

některé záležitosti obchodních společností apod.

Zvláštní skupinu tvoří spory, které obsahují mezinárodní prvek. Při jejich 

řešení se bude postupovat v souladu s principy mezinárodního práva soukromého, 

bude se tudíž jednat o specifické, nicméně stále vnitrostátní řízení.

Označením mezinárodní spory se budou v této práci rozumět spory vedené 

u mezinárodních organizací. Takovými organizacemi jsou mezinárodní sportovní 

federace, které podobně jako národní asociace mají vytvořen organizační aparát pro 

řešení sporů vymezených v jejich statutárních dokumentech, a především Sportovní 

arbitrážní soud (CAS). Formou řešení je administrativní proces v rámci sportovní 

federace, arbitráž anebo jiné alternativní metody řešení sporů (ADR) u CAS. Je 

třeba poznamenat, že mezinárodní sportovní spory se staly také předmětem zájmu 

Evropského soudního dvora, čímž byly vtaženy do širšího rámce evropského práva.

Dále lze spory rozlišit podle jejich předmětu. Stručně vyjádřeno jde o spory 

vyplývající ze smluv a spory disciplinární povahy.83 Podrobnější rozčlenění udává 

čtyři druhy sporů: 1. obchodní (zejména sponzoring), 2. vyplývající z pracovních a 

obdobných vztahů ve sportovních organizacích, 3. kompetenční mezi sportovními 

organizacemi, 4. vztahující se k disciplinárnímu řízení u sportovních 

organizacích.84 Významnou položkou se staly také spory ohledně způsobilosti (ang. 

„eligibility“) sportovců startovat na mezinárodních soutěžích, které zahrnují 

například i vyloučení ze soutěží pro použití zakázaných látek, čili doping.

Systém sportovních sporů sumarizuje Tabulka 1. Blíže o jednotlivých 

druzích sporů pojednávají následující části.

                                                
83 PAULSSON, J. Arbitration of International Sport Disputes. In The Court of Arbitration for Sport 
1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 40.
84 SAMUEL, A; GEARHART, R. Sporting arbitration and the International Committee’s Court of 
Arbitration for Sport. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, 
R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 315.
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Tabulka 1: Systém sportovních sporů

4.3 Vnitrostátní spory

Vnitrostátní spory patří mezi sportovními spory k těm přehledněji 

sledovatelným. Odehrávají se v rámci jednoho státu, a tudíž nepřipadají v úvahu 

potíže s mezinárodním prvkem. Rozpadají se nicméně i tak do dvou základních 

větví. První větví jsou spory řešené uvnitř sportovních organizací, především 

v národních asociacích jednotlivých sportů a druhou spory, které se dostanou před 

státní soudy.

4.3.1 Soudní řízení a sportovní spory

Jak již bylo na několika místech této práce ukázáno, průnik práva do sportu 

je nezpochybnitelnou realitou. Stejně tak nelze polemizovat o možnosti zásahu 

soudů do některých sportovních kauz. Existují ale nějaké meze, kam už soudně 

zasahovat nelze, respektive kde by takové zásahy přinesly neúnosné komplikace a 

potíže? Či opačně řečeno, v jakých případech by měly soudy ve sportovních 

sporech zakročit a prosadit svou autoritu na úkor soukromoprávních subjektů?

Nastavení hranice zásahů soudů je nesmírně složité. Neexistuje jednoduchá, 

natož universálně aplikovatelná odpověď. M. Králík tuto problematiku řadí k tzv. 

legal minefields, čili „minovým polí“ vztahů práva a sportu. Jde o trefné označení 
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„nejvýbušnějších“ oblastí, ve kterých zatím nebylo dosaženo uspokojivých 

teoretických nebo praktických řešení.85

Základním východiskem musí být právní vymezení pravomoci soudů. Čl. 

90 Ústavy86 České republiky stanoví, že soudy jsou povolány k ochraně práv. 

V podobném duchu občanský soudní řád87 stanoví v § 7, že soudy projednávají a 

rozhodují (mimo jiné) soukromoprávní spory. Z dikce Ústavy a občanského soudní 

řádu plyne jasně daná pravomoc soudů, která nemůže být vyloučena jinak než 

právním předpisem alespoň stejné právní síly. Stanovy sportovních sdružení či 

smlouva nemohou tuto pravomoc vyloučit. Klauzule odkazující na mimosoudní 

řešení sporů činící si nároky na závaznost pro smluvní strany tak nemohou být více 

než ujednáním o možnosti takového řešení. Uchýlení se k soudnímu řízení však 

neomezují ani nepodmiňují.88

Vedle obecné možnosti domáhat se ochrany v soukromoprávních sporech 

podle občanského soudního řádu se sportovní činnosti týká úprava vztahující se na 

občanská sdružení,89 která jsou převládající právní formou střešních sportovních 

organizací. § 15 zákona o sdružování občanů dává členu sdružení právo napadnout 

u soudu rozhodnutí nezákonné či odporující stanovám v případě, že proti němu již 

nelze podat opravný prostředek podle stanov.

Co se týče rozsahu a předmětu přezkumu rozhodnutí sportovních 

organizací, snaží se teorie stanovit určité obecné kritérium, při jehož naplnění by 

soudy měly zasáhnout. M. Králík vidí kriticky kritéria založená na nejasném 

měřítku „elementárních právních pozic“, které v praxi nedává pro rozsah přezkumu 

žádné vodítko. Zastává naopak „plnou jurisdikci“ soudů ve sportovních věcech, 

byť by s sebou nesla mnoho rizik.90

Specifičnost sportovní činnosti však v některých případech skutečně 

odůvodňuje i požadavky na zvláštní přístup soudů (explicitně se ke specifičnosti 

sportu vyjadřuje při řešení sportovních sporů zejména ESD, více viz kapitolu 7 

Sport a Evropská unie). Soudní řízení by nemělo působit jako inhibitor, který by 

zablokoval fungování spletitých mechanismů sportovního zápolení. Některé spory 

                                                
85 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 116.
86 Zákon č. 1/1993 Sb.
87 Zákon č. 99/1963 Sb.
88 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 117.
89 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
90 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 117-118.
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mohou mít vliv na široký okruh subjektů. Pro představu může posloužit situace, 

kdy se stane sporným umístění jednoho z fotbalových klubů v soutěži. Umístění 

rozhoduje o postupu/sestupu, kvalifikace do mezinárodních soutěžích, má vliv i na 

finanční situaci klubu, sponzory atd. Soutěže přitom neustále běží a není možné je 

třeba na rok přerušit jen kvůli tomu, že jeden z účastníků není oficiálně potvrzený. 

Časový aspekt vedl v případě olympijských her dokonce k ustavení speciálních ad 

hoc arbitráží CAS, které rozhodují okamžitě během probíhajících her.

Právě časový efekt ve spojení s imanentním mezinárodním rozměrem 

sportu působí při řešení sporů největší obtíže. V konkurenci s jinými druhy sporů

ale nelze spravedlivě žádat, aby snad sportovní spory měly zvláštní režim 

zrychleného či přednostního soudního projednání.91 Ani ustavení speciálních 

tribunálů či nezávislých arbitráží se zatím nepodařilo ve větší míře prosadit. Zatím 

tedy zůstává břemeno posuzování mezí zásahů soudů do sportovních rozhodnutí a 

činnosti vůbec na jednotlivých soudcích a jejich uvážení.

Je třeba si uvědomit, že sport je jen jednou z oblastí lidských aktivit a že 

podobná právní dilemata řeší i mnoho jiných oborů. Cestou se proto nezdá být 

přizpůsobení práva na míru sportu (či jakékoli jiné činnosti), nýbrž spíše snaha 

upravit sportovní činnost tak, aby vyhovovala přinejmenším základním principům 

a požadavkům práva. Cesta neuváženého vynucování legislativních změn pro 

potřeby individuálních i omezených skupinových zájmů je jen trnitou stezkou 

neustálých střetů se zájmy jiných. 

Navzdory těmto možným úskalím není možné přehlížet podstatný význam 

sportu ve společnosti. Sport potřebuje kvalitní právní rámec, už jen vzhledem 

k obrovským objemům financí, které se v něm pohybují. Jako součást 

společenského života se samozřejmě nemůže vyhnout ani nešvarům, jako jsou 

korupce a jiné nelegální praktiky. Velké množství lidí navíc sport bere jako „svůj“

obor (málokdo nemá určitou vazbu alespoň na jednu sportovní disciplínu) a vnímá 

veškeré záležitosti kolem něho, jako by se ho přímo dotýkaly. Coby jeden 

z nejvýraznějších fenoménu doby přitahuje sport i pozornost (zejména svými 

negativními projevy) jinak „nesportovně“ založených lidí. Ve světle těchto faktů je 

nutno poznamenat, že současná právní úprava sportu v České republice není 

                                                
91 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. s. 119.
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dostatečná a velice stručný zákon o podpoře sportu (115/2001 Sb.) zajisté nemůže 

kvalitní právní rámec sportování poskytnout.

4.3.2 „Sportovní soudy“

Za „sportovní soudy“ můžeme označit orgány sportovních organizací, které 

jsou nadány pravomocí rozhodovat spory. Tato pravomoc je vymezena ve

stanovách organizací. Tlak na zajištění procesních standardů vedl k úpravě 

fungování „sportovních soudů“, která v mnohém odpovídá úpravě soudního řízení.

Převážně jsou tyto orgány regulovány vedle stanov organizace, ke které náleží, také 

svým vlastním statutem a jednacím řádem.

Obvykle nesou označení vypovídající o jejich zaměření, například Rozhodčí 

komise u Českého olympijského výboru (ČOV), Smírčí komise u Českého svazu 

tělesné výchovy (ČSTV) či disciplinární, odvolací, revizní a jiné komise u 

jednotlivých sportovních svazů.

Náplní jejich činnosti je zejména řešení sporů členů sdružení, jehož jsou 

orgánem, případně přezkum rozhodnutí vydaných nižšími instancemi tohoto 

sdružení. To se týká hlavně rozsáhlejších svazů, jako je například ČMFS. U 

takovýchto svazů lze nalézt poměrně složitou soustavu komisí, kterým je svěřena 

pravomoc rozhodovat záležitosti různého obsahu spadající do daného sportovní 

odvětví.92

Případů, které výše jmenované komise řeší, jsou stovky a tisíce ročně. Jde o 

triviální případy sankcí za porušení pravidel ve hře, provinění proti 

administrativním pravidlům, ale i komplexní právní kauzy. Rozbor rozhodování 

konkrétních sportovních svazů, respektive jejich komisí by byl nesmírně rozsáhlý a 

překročil by předmět této práce. Jako naznačení problematiky tak bude tato krátká 

pasáž stačit. Podobnému tématu se navíc bude dále věnovat i část o mezinárodním 

řešení sporů v prostředí mezinárodních sportovních federací.

4.4 Právní vztahy s mezinárodním prvkem

Vztahy v rámci sportovní činnosti jsou převážně soukromoprávní. Při řešení 

sporů z těchto vztahů se však velmi často objevuje také cizorodý prvek. Souvisí to 

                                                
92 Kupříkladu Smírčí komise ČMFS za daných podmínek rozhoduje o výši odstupného u přestupu 
profesionálních fotbalistů (čl. 1 Statutu Smírčí komise ČMFS), disciplinární komise řeší za daných 
podmínek provinění účastníků fotbalových utkání (čl. 1.1 Disciplinárního řádu ČMFS), Arbitrážní 
komise rozhoduje spory právnických a fyzických osob v ČMFS (čl. 11.1 Stanov ČMFS) atd.
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s mezinárodní povahou sportu, s tím, že sport přesahuje hranice a sdružuje subjekty 

z různých států. Bohužel je však nejen sdružuje, ale také rozděluje. S prudkým 

rozvojem sportu v celosvětovém měřítku je spojen i nárůst počtu sporů 

s mezinárodním prvkem. Zcela běžné je například to, že sportovní kluby angažují 

zahraniční hráče kolektivních sportů. Příležitostí k rozhoření sporu, v němž 

vystupuje mezinárodní prvek, je bezpočet.

Problematikou vztahů s mezinárodním prvkem se tradičně zabývá odvětví 

mezinárodního práva soukromého. Mezinárodním právem soukromým rozumíme

„soubor právních norem, které výlučně upravují soukromoprávní vztahy [...] 

s mezinárodním prvkem, včetně právních norem upravujících postup soudů a 

jiných orgánů a účastníků (příp. i jiných osob), a vztahy mezi nimi vznikající 

v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek.“93

Každý stát má svou vlastní úpravu mezinárodního práva soukromého, a 

přestože je snaha o určitou harmonizaci v podobě mezinárodních smluv, zůstává 

tato oblast poměrně nepřehlednou a složitou.94 Zahrnuje otázky jurisdikce soudů, 

konfliktu pravomocí, volby práva, hraničních určovatelů nebo uznávání cizích 

rozhodnutí.

I s ohledem na tyto otázky je v současnosti stále více akcentována možnost 

předběžné volby rozhodného práva jako součást uzavírané smlouvy (tzv. 

prorogační dohoda). Český zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém takovou možnost poskytuje v § 9. V oblasti sportu je tato možnost také 

využívána, třebaže se zdá, že větší preference mají rozhodčí doložky, snažící se 

vyjmout spor zcela ze soudního řízení. Nicméně i rozhodčí řízení se musí řídit 

určitými pravidly a vycházet z určitých právních základů, proto prorogační dohody 

stanovící právo, jehož normy se užijí, budou zpravidla i součástí rozhodčí doložky. 

Volba práva v rámci rozhodčího řízení bude dále zmíněna v části o mezinárodní 

arbitráži.

Jakmile jsou všechny procedurální požadavky na stanovení rozhodného 

práva a stanovení jurisdikce splněny, postupuje soud obdobně jako v případě 

vztahů bez mezinárodního prvku. Platí zde tedy více méně to, co již bylo řečeno 

v části o soudním řešení vnitrostátních sporů.

                                                
93 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. s. 22.
94 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 66.



43

5 Řešení sporů v rámci mezinárodních sportovních 

organizací

Složitost, transakční náklady, rigidita a časová náročnost soudního řešení 

sporů s mezinárodním prvkem vedla k rozvoji alternativ. 

V následujících podkapitolách bude pozornost zaměřena na mechanismus 

řešení sporů v rámci mezinárodních sportovních federací a MOV. Samostatná 

kapitola pak pojedná o mezinárodní sportovní arbitráži jako významném 

prostředku urovnání sporů a zejména roli Sportovního arbitrážního soudu CAS.

5.1 Řešení sporů v rámci mezinárodních sportovních federací

Mezinárodní sportovní federace si zpravidla činí nároky na úplnou regulaci 

daného sportovního odvětví. Sdružují národní sportovní svazy, vydávají pravidla 

hry a celou řadu dalších dokumentů, kterými spravují okruh záležitostí důležitých 

pro daný sport, a přezkoumávají rozhodnutí národních svazů. Závaznost norem a 

rozhodnutí, jejichž jsou autory, vyplývá z faktické nutnosti podřídit se jim. Jinak se 

národní svazy, kluby i jednotlivci vystavují nebezpečí sankcí, které mohou 

efektivně znemožnit účast v soutěžích pořádaných tou kterou mezinárodní federací.

Z důvodu lukrativnosti nebo i prestiže mezinárodních soutěží se tomuto nebezpečí 

relevantní subjekty snaží vyhnout.

O právní závaznosti těchto dokumentů se však dá polemizovat. Kromě 

vnitřních procedur a sankcí nedávají možnost domáhat se jiné nápravy (pokud 

samozřejmě současně s porušením norem sportovní organizace nedojde i 

k porušení právně závazných norem). Těžko si lze například představit, jakým 

jiným způsobem než nejvýše vyloučením z federace by mohl být potrestán 

fotbalový svaz za to, že se od nové sezóny v jím organizované soutěži začne hrát 

s 12 hráči v poli.

Obdobně jako v případě ambicí národních svazů lze zpochybnit či zcela 

odmítnout95 i ustanovení o vyloučení alternativy soudního řízení, které některé 

stanovy mezinárodních federací obsahují.96 Jasně se k této praxi mezinárodních 

                                                
95 REEB, M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). In The Court of 
Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 31.
96 Viz například čl. 64 Statutu FIFA, který navíc stanoví i sankce za případné uchýlení se k soudní 
ochraně!
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federací vyjádřil například francouzský Tribunal de grande instance v Paříži ve 

věci Alboreto et al. v. FIA z 26. ledna 1983, která se týkala sankcí ze strany 

Mezinárodní automobilové federace FIA vůči pilotům formule 1. Soud uvedl: 

„Výlučná jurisdikce, kterou tento text dává orgánům FIA, je v rozporu s právem 

jakékoli strany sporu předat žalobu běžnému soudu; jde tudíž o porušení závazného 

principu veřejného pořádku (public order), v jehož důsledku je ustanovení 

nulitní.“97

Určitou komplikací při zvažování soudního přezkumu rozhodnutí 

mezinárodních sportovních organizací však je obtížnost prokázání pravomoci 

soudu o takovém přezkumu jednat. Mezinárodní sportovní federace vesměs sídlí ve 

Švýcarsku a řídí se švýcarským právem. Soudní řízení v jiných zemích je tedy 

podmíněno uznáním pravomoci a příslušnosti soudu.98

Vzrůstající role CAS navíc poskytuje ve většině případů další instanci, která 

je rozhodnutí sportovní federace oprávněna přezkoumat, čímž se opět zmenšuje 

pole pro úspěšné podání námitek u soudu (více k roli CAS při přezkumu 

rozhodnutí a také k pozici vnitrostátních soudů vůči rozhodnutím CAS v kapitole 6 

Mezinárodní sportovní arbitráž).

5.2 Mechanismus řešení sporů na příkladu FIFA

Pro ukázku mechanismu řešení sporů uvnitř mezinárodních sportovních 

federací poslouží Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Dlouhá tradice i četnost 

sporů ve fotbale napomohly vytvoření komplexního systému orgánů, které se řídí 

propracovanými pravidly řízení.

Statut FIFA označuje za soudní orgány („Judicial Bodies“) Disciplinární 

komisi, Odvolací komisi a Etickou komisi. Základní kostrou jsou Disciplinární a 

Odvolací komise, které se řídí Disciplinárním řádem FIFA (dále DŘ).99

                                                
97 PAULSSON, J. Arbitration of International Sport Disputes. In The Court of Arbitration for Sport 
1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 44.
98 Viz například případ Raguz v. Sullivan (2000) N.S.W.C.A. 240 u Odvolacího soudu v Novém 
Jižním Walesu, který jurisdikci odmítl. In HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním 
prvkem. s. 124.
99 Disciplinární řád FIFA, edice 2009. Disciplinární řád je rozdělen na tři tituly: Úvodní, 1. Hmotné 
právo, 2. Organizace a postup, Závěrečný titul.
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5.2.1 Jurisdikce FIFA a jejích jednotlivých „soudních“ orgánů

Věcná působnost je vyjádřena v čl. 2 DŘ, který se týká rozsahu jeho 

použitelnosti. DŘ se podle tohoto ustanovení použije na všechny zápasy a soutěže 

organizované FIFA. Mimo tento rozsah se použije, pokud by došlo k narušení 

oficiálního zápasu FIFA nebo porušení statutárních cílů FIFA, zejména z důvodů 

vztahujících se k padělání, korupci a dopingu.

Následující čl. 3 DŘ stanoví osobní působnost, když vyjmenovává ty, kdož 

se mají podrobit tomuto řádu. Jde o národní asociace, členy asociací (kluby), 

funkcionáře, hráče, zápasové funkcionáře (rozhodčí, delegáty atp.), licencované 

zápasové a hráčské agenty, další osoby autorizované FIFA a také diváky.

Systematicky se pak pravomoci a působnosti jednotlivých soudních orgánů 

věnuje druhý titul DŘ o organizaci a postupech soudních orgánů. Upravuje také 

případy, kdy namísto soudních orgánů FIFA mohou o sankcích rozhodovat jiné 

orgány, především orgány národních svazů a během utkání také rozhodčí (čl. 70 a 

71 DŘ).

Jako první upravuje DŘ pravomoci a působnost Disciplinární komise. Její 

působnost je subsidiární a obecná. Podle čl. 76 DŘ postihuje jakékoli porušení 

předpisů FIFA, které nespadají do působnosti jiného orgánu. Některé z pravomocí 

jsou zmíněny zvláště v čl. 77 DŘ. Stejně tak jsou upraveny případy, kdy může 

rozhodovat sám předseda komise.

Odvolací komise slouží jako druhá instance, čili přezkoumává rozhodnutí 

Disciplinární komise, jež nejsou podle předpisů FIFA konečná nebo nenáleží 

k přezkumu jiného orgánu.  Nepřípustné je odvolání proti rozhodnutím malého 

významu (čl. 118 písm. a)-d) DŘ) a proti rozhodnutím, vůči nimž se lze odvolat 

pouze ke CAS (čl. 118 písm. e) ve spojení s čl. 64 DŘ). Legitimované jsou 

k podání odvolání strany řízení před Disciplinární komisí a také národní asociace 

zastupující své členy, kterých se rozhodnutí týká (čl. 119 DŘ). Lhůta pro podání 

odvolání je tři dny, do dalších sedmi dnů je nutné podložit odvolání důvody a 

relevantními tvrzeními. Rozhodnutí Odvolací komise jsou konečná s výjimkou 

rozhodnutí, proti kterým se lze odvolat ještě ke CAS. Přípustnost odvolání ke CAS 

je vymezena v čl. 63 Statutu FIFA.

Etická komise je vedena jako soudní orgán. Rozhoduje podle Etického 

kodexu FIFA, který se vztahuje na funkcionáře podílející se na chodu FIFA, 
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regionálních konfederací, národních asociací, lig a klubů. Některá ustanovení se 

týkají analogicky také hráčů a hráčských a zápasových agentů. Do pravomoci 

Etické komise patří rozhodování případů týkající se záležitostí FIFA, které jsou 

vyjmenovány v Etickém kodexu. Komise posuzuje chování funkcionářů FIFA a 

v případě mezinárodního rozměru věci také ostatních výše uvedených funkcionářů 

za předpokladu, že věc nevyřeší regionální konfederace. Pokud selžou organizace 

na národní úrovni může zasáhnout i proti porušení základních principů fungování 

FIFA v rámci jedné země (čl. 15 Etického kodexu). Podnět k řízení před Etickou 

komisí je však limitován jen pro výkonné výbory národních asociací, regionálních 

konfederací, členy výkonného výboru a Generální sekretariát FIFA. Proti 

rozhodnutí komise se dá odvolat k Odvolací komisi. Na řízení se přiměřeně použije 

Disciplinární řád FIFA.

Specifickou pozici s ohledem na soudní pravomoci má Výbor pro status 

hráčů a Komora pro řešení sporů (DRC). Společně sdílejí pravomoc rozhodovat o 

mezinárodních sporech mezi kluby a hráči (případně trenéry), které se týkají 

přestupů, smluvní stability, zaměstnaneckých vztahů či výcviku mladých hráčů. 

Pravomoci a řízení Výboru i Komory upravují Předpisy FIFA o statusu a 

přestupech hráčů. Výbor pro status hráčů se věnuje sporům statutárního charakteru

(čl. 23 Předpisů), DRC pak sporům peněžního charakteru (čl. 24 Předpisů).

5.2.2 Sankce

Sankce jsou podstatnou součástí řešení sporů. Zejména tam, kde je řízení 

vyvoláno porušením povinností vyplývajících z předpisů nebo smluv, jsou tresty 

jeho nezbytnou součástí. Bez efektivních sankcí, které přísně, ale přiměřeně 

postihují provinění proti pravidlům, nelze očekávat jejich bezproblémové 

dodržování.

Ke zkoumání sankcí je nutné přistupovat s vědomím toho, že se jedná o 

sankce soukromoprávní povahy. Jsou uvalovány organizacemi charakteru 

občanských sdružení, která nedisponují státní donucovací mocí. Sankce tak 

většinou vyjadřují postih určitých práv vyplývajících z členství ve sdružení.

Statut FIFA (čl. 59) i Disciplinární řád (čl. 10) uvádí demonstrativně 

sankce varování, napomenutí, pokuty a vrácení odměn jako universální sankce pro 

fyzické a právnické osoby. Určité další sankce lze udělit pouze fyzickým osobám 

(například tresty udělené ve hře hráčům), jiné naopak jen právnickým osobám 
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(zákaz přestupů, odehrání utkání bez diváků, kontumace utkání, odečet bodů, 

relegace do nižší soutěže atd.).

Přestože většina sankcí se skutečně pohybuje v mezích sportovní činnosti a 

s tím spojených aktivit (např. utkání bez diváků), mohou mít za jistých okolností 

velmi citelné dopady. Především pro kluby představuje například trest propadu do 

nižší soutěže jak sportovní, tak ekonomické důsledky. Nižší soutěže zpravidla 

znamenají pokles prestiže, ztrátu sponzorů, příjmů z televizních práv a další 

následky. Přímým zásahem do majetkových práv pak je pokuta, která může být 

uložena až do výše 1 miliónu švýcarských franků (odpovídá cca 18 miliónům 

českých korun).

5.3 Řešení sporů na úrovni MOV

MOV je mnohými vnímán jako nejvyšší autorita ve sportovním světě. 

Přestože tedy prozatím neexistuje všeobecně přijímaný orgán, který by s definitivní 

platností rozhodoval ve sportovních záležitostech, dosah MOV a jeho orgánů 

takové postavení evokuje (ještě výrazněji se toto postavení projevuje při vědomí 

určité spojitosti MOV a CAS – vztah MOV a CAS bude blíže probrán především 

v následující kapitole 6 Mezinárodní sportovní arbitráž).

Pro většinu sportů jsou pojítkem olympijské hry, které spravuje MOV. 

Prakticky skrze tuto jedinou sportovní událost (ačkoli olympijské hnutí není jen a 

pouze o olympijských hrách) se sdružují všechny významné mezinárodní sportovní 

federace pod křídly MOV a v souladu s Olympijskou chartou také přijímají 

stanovené závazky. Jedněmi z nich jsou také závazky týkající se řešení sporů.

5.3.1 Jurisdikce MOV a sankce

MOV nemá – i z důvodu přenesení části těchto funkcí na CAS – nijak 

zvlášť strukturovaný systém orgánů pro řešení sporů. Pravidlo 15.4 Olympijské 

charty stanoví, že jakékoli spory vzniklé v souvislosti s rozhodnutím MOV řeší 

výkonný výbor a v určitých případech CAS a zasedání. Obecná pravomoc zasedání 

rozhodovat a řešit „všechny záležitosti, které mu ukládá zákon nebo Olympijská 

charta“ vyplývá z Pravidla 18.2.10 Charty. Výkonný výbor může podle Pravidla 

23.2.4 a Prováděcího ustanovení k Pravidlu 23 delegovat pravomoc rozhodnout 

spory na disciplinární komisi, kterou může k danému případu nominovat.
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Disciplinární komise může také jen připravit podklady a doporučení pro rozhodnutí 

výkonného výboru.

Možné sankce se dělí podle adresáta: 1. sankce vůči členům MOV (důtka, 

suspendování, ztráta členství), 2. mezinárodní federace [vyjmutí z programu 

olympijských her (OH), odnětí uznání], 3. národní olympijské výbory 

(suspendování, odnětí uznání, odnětí práva pořádat zasedání nebo olympijský 

kongres), 4. města a NOV přihlášené, kandidující nebo pořádající (zde i 

organizační výbory) OH (odnětí práva kandidovat nebo pořádat OH). Zvláštní 

ustanovení platí v případě konání olympijských her, kdy je nutné spory rozhodovat 

v co nejrychlejších lhůtách a kdy se sankce týkají účasti na takových olympijských 

hrách (například odebrání medaile).
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6 Sportovní arbitrážní soud

Alternativní způsoby řešení sporů ve sportu se v posledních desetiletích 

staly velmi oblíbenými. Díky své pružnosti, neformálnosti, důvěrnosti, rychlosti, 

finanční šetrnosti, ale i kvalitě rozhodnutí se výborně hodí pro řešení sporů 

specifického obsahu a specifických požadavků. Přetrvávající tendence držet 

sportovní spory v mezích sportovních aktérů tomuto způsobu řešení také nahrává. 

Většina národních i mezinárodních sportovních organizací ve svých stanovách 

upravuje možnost arbitráže v případě, že vyvstanou konflikty mezi stranami.

V některých zemích povinnou arbitráž stanoví dokonce přímo zákon, jde například 

o Spojené státy, kde zákon o amatérském sportu (Ted Stevens Olympic and 

Amateur Sports Act 1978) požaduje, aby národní sportovní svazy předaly spory 

v rozsahu stanoveném v zákoně Americké arbitrážní asociaci (American 

Arbitration Association AAA). Stejně tak spory z rozhodnutí amerického 

olympijského výboru USOC mohou sportovci napadnout u tohoto arbitrážního 

panelu.100

Nárůst sportovních arbitráží souvisí ale s celkovým nárůstem sportovních 

sporů, respektive s větší odhodlaností poškozených bránit se jak prostřednictvím 

vnitřních postupů dotčených sportovních organizací, tak arbitrážně nebo soudně.

V mezinárodním měřítku si významné místo vydobyl Sportovní arbitrážní 

soud CAS101, který byl založen v roce 1984 Mezinárodním olympijským výborem 

jako orgán, jenž měl řešit spory týkající se mezinárodního sportu.102

6.1 Historie Sportovního arbitrážního soudu

6.1.1 Zrod Sportovního arbitrážního soudu

Idea vytvoření mezinárodního orgánu, který by se stal centrální autoritou při 

řešení mezinárodních sportovních sporů, se zrodila na počátku 80. let v hlavě Juana 

Antonia Samaranche, dlouholetého prezidenta MOV. Zanedlouho po zvolení J. A. 

Samaranche prezidentem MOV v roce 1981 byla ustavena pracovní skupina pod 

                                                
100 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 64.
101 Překlad názvu CAS se v různých publikacích a dokumentech liší. V této práci se vychází z názvu 
použitého v českém překladu Olympijské charty.
102 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 40.
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vedením tehdejšího soudce Mezinárodního soudního dvora Keby Mbayeho, jejímž 

úkolem bylo vypracovat statut budoucího sportovního tribunálu.

Statut Sportovního arbitrážního soudu (Court of Arbitration for Sport/ 

Tribunal Arbitral du Sport – CAS/TAS) byl přijat v roce 1983 a účinnosti nabyl 30. 

června 1984. Soud, sídlící v Lausanne, byl blízce spojen s MOV, který měl nést 

veškeré náklady související s jeho provozem. Řízení bylo bezplatné až na některé 

výjimky týkající se finančních sporů. Vedle toho prezident MOV schvaloval 

rozpočet CAS, zasedání MOV zase na návrh výkonného výboru mohlo měnit 

Statut CAS.

Kromě jednotného řízení pro všechny typy sporů mohl CAS z podnětu 

sportovních orgánů, ale i jednotlivců sdělovat také své odborné názory na 

konkrétní právní problémy vztahující se ke sportovní činnosti (dnes omezenější ve

formě poradního posudku).

Mezinárodní sportovní federace postupně „objevovaly“ výhody vedení pře 

u CAS a začaly do svých stanov zahrnovat klausule o přezkumu rozhodnutí u 

lausannské arbitráže. První federací, která tento krok učinila, byla Mezinárodní 

jezdecká federace FEI v roce 1991.103 Příkladu jezdecké federace postupně 

následovaly další významné federace.

6.1.2 Otázka nezávislosti

Na začátku 90. let se původně nastavený systém fungování CAS dostal pod 

drobnohled. Iniciativa k revizi vzešla z případu jezdce na koni Elmara Gundela.

Tento jezdec využil nově zavedené klausule o možnosti podat ke CAS odvolání 

proti rozhodnutí Mezinárodní jezdecké federace, která na jezdce uvalila kvůli 

dopingu nalezenému u jeho koně sankce suspendování a pokuty. CAS ovšem také 

nerozhodl podle představ Gundela, když pouze zredukoval suspendování ze tří na 

jeden měsíc. Švýcarský zákon o mezinárodním právu soukromém z 18. prosince 

1987 stanoví, že proti arbitrážním rozhodnutím se lze bránit z uvedených důvodů u 

švýcarského federálního soudu.104 Gundel napadl rozhodnutí CAS podle výše 

                                                
103 REEB, M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). In The Court of 
Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I.S. Blackshaw, R.C.R. Siekmann, J. Soek. s. 33.
104 BLACKSHAW, I. Introductory Remarks. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. 
Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 4.
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zmíněného zákona a jako důvod uvedl přesvědčení, že CAS není nestranným a 

nezávislým tribunálem a nemůže být považován za řádný arbitrážní soud.105

Rozhodnutí federálního soudu bylo klíčovým pro budoucnost CAS. Jakmile 

by soud rozhodl proti CAS a neuznal ho jako nezávislý arbitrážní soud, znamenalo 

by to prakticky degradovaní CAS na úroveň další instance vnitřního postupu 

sportovních organizací při řešení sporů. Odepření statusu nezávislé arbitráže by 

v každém případě značně oslabilo autoritu CAS.

Švýcarský federální soud nakonec rozhodl ve prospěch CAS, když ho 

označil za řádný arbitrážní soud, jenž je nezávislý na sportovních federacích. 

Poukázal nicméně na spojení mezi CAS a MOV a vyslovil pochybnosti o 

nestrannosti CAS, pokud by stranou sporu byl MOV. Vzkaz federálního soudu 

vyzněl jasně: byla potřeba změnit systém správy CAS.

6.1.3 Reforma v roce 1994

Výsledkem impulsu daného švýcarským federálním soudem byla reforma 

provedená v roce 1994. Došlo k sepsání nového Řádu sportovní arbitráže (Code of 

Sports-related Arbitration), který nahradil původní Statut CAS. Řád sportovní 

arbitráže (dále jen Řád) se skládá ze dvou částí. První tvoří statuty orgánů CAS, 

druhou pak procesní řád (od roku 1999 včetně pravidel mediace).

Organizačně a finančně převzala správu CAS Mezinárodní rada pro 

sportovní arbitráž (ICAS), čímž byla zajištěna nezávislost na MOV. Založení ICAS 

a nová struktura CAS, skládajícího se od nynějška z komory pro řádná arbitrážní 

řízení (Ordinary Arbitration Division) a z komory pro odvolací arbitrážní řízení 

(Appeals Arbitration Division), byly vtěleny do tzv. Pařížské smlouvy podepsané 

nejvyššími představiteli MOV, Asociace mezinárodních federací letních 

olympijských sportů ASOIF, Asociace mezinárodních federací zimních sportů 

AIWF a Asociace národních olympijských výborů ANOC.106

6.1.4 Nezávislost ještě jednou

Otázka nezávislosti a nestrannosti CAS se před švýcarské soudy dostala 

ještě několikrát. Za zmínku stojí případ z let 2002-2003, kdy nestrannost CAS 

napadly dvě ruské lyžařky, jimž byla odejmuta medaile z olympijského závodu 

                                                
105 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 128.
106 Tamtéž.
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v běhu na lyžích v Salt Lake City.107 Švýcarský federální soud rozhodnutím108

z května 2003 znovu potvrdil nezávislost a nestrannost CAS. Vyrovnat se musel 

s argumenty zakládajícími se za prvé na tom, že arbitráž před CAS omezuje práva 

stran tím, že lze vybírat rozhodce pouze z uzavřeného seznamu (tzv. closed list), a 

za druhé, že existuje finanční spojení mezi MOV a CAS i mezi MOV a 

jednotlivými rozhodci, kterým jsou z peněz MOV placeny výdaje na dopravu, 

ubytování a další poplatky.109

Problém uzavřeného seznamu spočívá zejména v tom, že strany nemusí 

najít vhodného rozhodce pro své potřeby (například podle kritérií národnosti, 

jazyka, odbornosti v daném sportu). Nedostatkem může také být to, že ze seznamu 

není jasné, kdo jednotlivé rozhodce navrhoval. V neposlední řadě panují 

pochybnosti o nestrannosti v situaci, kdy rozhodce může v jiných případech 

vystupovat jako zástupce strany. V poměrně malé sféře mezinárodní sportovní 

arbitráže je přirozené, že počet fundovaných odborníků je nízký a že se budou 

často potkávat u různých případů. Nasnadě jsou pak pochyby o nestrannosti 

rozhodce, který v jiném, avšak podobném případě zastupuje jednu ze stran.110

Přes uvedené argumenty soud rozhodl tak, že žádná z námitek není 

dostatečná k tomu, aby CAS byl obecně prohlášen za zaujatý a závislý. Dodat 

k tomuto případu ještě lze, že v revidovaném a nyní platném Řádu sportovní 

arbitráže (edice 2010) je vedle procedur pro vyloučení rozhodce pro podjatost také 

obsažen článek S18, který zakazuje rozhodcům (i mediátorům) vystupovat jako 

zástupce stran v řízení před CAS.

6.1.5 Decentralizace a ad hoc divize

V roce 1996 byly vytvořeny decentralizované pobočky v Sydney v Austrálii 

a v Denveru v USA, aby usnadnily podávání žádostí o arbitráž mimo Evropu.

V roce 1999 byla denverská pobočka přestěhována do New Yorku. Přestože řízení 

                                                
107 Zajímavostí je, že díky tomuto rozhodnutí připadla dodatečně medaile české běžkyni Kateřině 
Neumannové.
108 Lazutina and Danilova v. IOC 4P.267/2002 z 27.5.2003. In HAMERNÍK, P. Sportovní právo 
s mezinárodním prvkem. s. 129.
109 VRIJMAN, E. Experiences with Arbitration before the CAS: Objective Circumstances or Purely 
Individual Impressions? In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S.
Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 63-65.
110 Tamtéž. s. 66-67.
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může probíhat v těchto pobočkách, za místo konání arbitráže se nadále považuje 

Lausanne.111 112

Ještě v roce 1996 byly také představeny tzv. ad hoc divize CAS. První 

divize byla zřízena pro olympijské hry v Atlantě, přičemž jejím úkolem bylo řešit 

ve 24hodinové lhůtě spory vzniklé v souvislosti s hrami. Následovaly další ad hoc 

divize pro všechny letní i zimní olympijské hry. Mimo to byly ad hoc divize CAS 

přítomny i na hrách Commonwealthu, na mistrovství Evropy ve fotbale nebo na 

mistrovství světa ve fotbale v roce 2006 v Německu a naposledy v roce 2010 

v Jihoafrické republice.113

6.2 Organizační struktura CAS

Sportovní arbitrážní soud tvoří spolu s ICAS, která zajišťuje jeho správu a 

financování, soustavu pro řešení mezinárodních sportovních sporů formou arbitráže 

a mediace.

Od reformy z roku 1994 se skládá ze dvou komor – komory řádné arbitráže 

a komory odvolací arbitráže. Rozdíl spočívá v tom, že řádná arbitráž znamená 

rozhodování sporů v první instanci, zatímco odvolací arbitráž představuje přezkum 

rozhodnutí sportovních federací, asociací či jiných sportovních orgánů.

Činnost komor je organizována v tzv. panelech. Případy jsou přiděleny 

konkrétní komoře Soudní kanceláří CAS („CAS Court Office“) na základě 

charakteru dané žádosti.114 V čele obou komor stojí prezidenti a jejich zástupci, 

kteří zajišťují hladký průběh řízení v souladu s arbitrážním řádem. Starají se také o 

prvotní stadium řízení, kdy ještě nejsou jmenované příslušné panely a kdy mohou 

rozhodovat o předběžných opatřeních či odkladném účinku.115

Panel je tvořen buď jedním nebo třemi rozhodci, kteří jsou vybráni 

z uzavřeného seznamu vedeného CAS. Mandát rozhodce trvá 4 roky a může být 

                                                
111 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 123-4.
112 PLANTEY, A. Independence of the CAS Recognised by the Swiss Federal Tribunal. In The 
Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I.S. Blackshaw, R.C.R. Siekmann, J. Soek. s. 
51.
113 Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport [online]. c2010 [cit. 2010-11-10]. 
General Information - History of the CAS. Dostupné z WWW: <http://www.tas-
cas.org/en/infogenerales.asp/4-3-240-1011-4-1-1/5-0-1011-3-0-0/>.
114 Viz čl. S20 Řádu.
115 REEB, M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). In The Court of 
Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 36.
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prodloužen. Počet rozhodců nesmí klesnout pod 150.116 Rozhodci jsou jmenováni 

členy ICAS.

Řád obsahuje dále ustanovení, která mají za cíl zaručit odbornou a 

jazykovou způsobilost rozhodců a také spravedlivé zastoupení relevantních 

sportovních subjektů, kontinentů a právních kultur při nominaci kandidátů. Složení 

seznamu rozhodců se vytváří vždy tak, že po 1/5 z celkového počtu rozhodců 

pochází z návrhů MOV, mezinárodní sportovní federace a NOV; 1/5 se volí 

s ohledem na práva sportovců a 1/5 je zcela nezávislá.117 Rozhodci mohou být 

povoláni k rozhodování u obou komor. Součástí jejich jmenování je i prohlášení o 

osobním, maximálně objektivním a nezávislém výkonu funkce v souladu s Řádem.

Kromě toho musejí zachovávat mlčenlivost o všech faktech a okolnostech, o 

kterých se dozvěděli během řízení před CAS.

V současné chvíli (listopad 2010) je u CAS vedeno 277 rozhodců.118

Prezidentem ICAS je do konce roku Ital Mino Auletta, od 1. 1. 2011 nastupuje na 

místo prezidenta Australan John Coates. Prezidentem divize běžné arbitráže 

Belgičan Frans Meulemans a prezidentem divize odvolací arbitráže je Němec 

Thomas Bach. Generálním sekretářem CAS je Matthieu Reeb.

Českými zástupci u CAS jsou pánové Gerhardt Bubník a nedávno 

jmenovaný Vít Horáček.

6.3 Jurisdikce CAS

Jurisdikce CAS se vztahuje na spory týkající se sportu („sports-related“).119

Původní Statut CAS ještě výslovně dodával, že se jedná o soukromoprávní spory

(„disputes of a private nature“).120 Spory týkající se sportu jsou blíže definovány 

v čl. R27 Řádu, který uvádí, že zahrnují „záležitosti principů vztahujících se ke 

sportu, záležitosti peněžních či jiných zájmů vzešlých z provozování či rozvoje 

sportu a obecně jakýchkoli aktivit vztahujících se nebo spojených se sportem.“ Do 

                                                
116 Čl. S13 Řádu.
117 Čl. S14 Řádu.
118 Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport [online]. c2010 [cit. 2010-11-12]. List 
ICAS/CAS – Arbitrators (general list). Dostupné z WWW: < http://www.tas-cas.org/arbitrators-
genlist>.
119 Viz např. čl. S1, S3, R27 Řádu.
120 Viz čl. 1, čl. 4 Statutu CAS z r. 1983. Dostupné z WWW: 
<http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1983/ore193/ORE193
p.pdf>. [cit. 2010-11-13].
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začátku 21. století se ani jednou nestalo, že by CAS odmítl svou jurisdikci 

z důvodu, že by zde nebyl dán sportovní prvek.121

Toto vymezení je nicméně poměrně široké. Proto se hned od počátku 

existence CAS vedla debata o tom, jaká rozhodnutí jsou vůbec způsobilá 

k arbitrážnímu přezkumu. Jednoduchým vodítkem je teorie, že arbitrážní 

rozhodnutí lze pořídit pouze v případě, že by o stejné věci mohl rozhodovat i soud.

To znamená, že musí jít o právní věc, věc vyplývající z právního vztahu.122

Bohužel právě určení, kdy jde o právní věc, zůstává nedořešená.

Zpočátku existence CAS se vycházelo z praxe národních soudů. Ty nejprve 

preferovaly teorii autonomie sportovních organizací, která znamenala nemožnost 

soudního přezkumu určitých rozhodnutí, která se týkala vnitřní činnosti 

sportovních organizací. Tato rozhodnutí byla označena jako aplikace pravidel hry, 

sportovních pravidel („rules of the game“). Tato aplikace by však neměla překročit 

hranice hry, jinak „imunitu“ vůči soudnímu přezkumu ztrácí.123 Od původního 

vyloučení pravidel hry se soudy posunuly postupně k zahrnutí těchto pravidel do 

přezkumu za předpokladu, že zasahovaly do práv jednotlivců, byly v rozporu nebo 

zneužívaly právo či statutární předpisy.124 Nakonec bylo od rozdělování na pravidla 

hry a pravidla normálně podléhající právnímu režimu („rules of law“) upuštěno.

Zůstalo však přesvědčení, že soudy musejí respektovat zákonnou autonomii 

občanských sdružení, což je právní forma, ve které se většinou sportovní subjekty 

organizují, a zbytečně do ní nezasahovat.125

Vývoj u CAS v podstatě kopíroval cestu soudů. Již jeden z otců CAS 

soudce Keba Mbaye zastával názor, že CAS smí přezkoumávat pouze netechnické 

otázky („questions non techniques“), což mělo zajistit, že CAS nebude konkurovat 

jiným sportovním orgánům – zejména sportovním federacím, kterým zcela 

připadalo rozhodování o technických otázkách (tzn. o pravidlech hry), a MOV. Ze 

                                                
121 REEB, M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). In The Court of 
Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 32.
122 OSCHÜTZ, F. The Arbitrability of Sport Disputes and the Rules of the Game. In The Court of 
Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 200.
123 Tamtéž. s. 202.
124 Tamtéž. s. 203.
125 F. Oschütz dokládá tento vývoj na příkladu Německa a hlavně Švýcarska. Viz tamtéž, s. 201-
205.
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souboru možných sporů tak pro CAS zbyly netechnické spory finanční a 

doktrinální, týkající se obecných principů sportovní činnosti.126

Během 90. let a především po reformě v roce 1994 však rozhodnutí 

arbitrážních panelů CAS směřovalo k zahrnutí i ryze technických pravidel hry do 

přezkumu. Dělo se tak ve světle přesvědčení, že jakékoli sportovní pravidlo může 

mít za jistých okolností dopad na práva určitých subjektů. Ani CAS tedy již nadále 

nerozlišuje mezi pravidly hry a pravidly právními.127

Předmětem zkoumání pro arbitrážní panely zůstává, do jaké míry lze do 

rozhodnutí založených na technických pravidlech zasahovat. Je zřejmé, že verdikt 

rozhodčího během hry je podmíněn unikátními podmínkami a okolnostmi, které lze 

stěží reprodukovat u pozdější arbitráže. Z tohoto důvodu zpravidla rozhodci 

nepřezkoumávají všechny aspekty případu, nýbrž pouze zjišťují, zda-li technická 

pravidla nejsou v rozporu s obecnými právními principy, či zda-li jejich aplikace 

nebyla svévolná, nepoškodila základní práva sportovce, či zda-li nebyl trest

nepřiměřený nebo nespravedlivý. Za předpokladu, že rozhodci neshledají, že jde 

o rozhodnutí mala fide, ponechají ho většinou v platnosti.128

6.4 Řádné arbitrážní řízení

Řádné arbitrážní řízení je jedním ze dvou typů řízení před CAS. Provádí ho 

komora řádné arbitráže CAS. Čl. R27 Řádu definuje řádné arbitrážní řízení jako 

řízení o sportovním sporu vzešlé z rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě či 

z pozdější rozhodčí dohody. Vedle toho existuje odvolací řízení založené na 

přezkumu rozhodnutí sportovních orgánů za předpokladu, že možnost předložení 

případu ke CAS poskytují stanovy takových orgánů, případně zvláštní dohoda.

Z procesního hlediska se na řádné řízení vztahují obecná ustanovení čl. 

R27-R37 a zvláštní ustanovení čl. R38-R46 Řádu. Lex arbitri čili právo, kterým se 

posuzuje arbitrážní doložka (smlouva), náležitosti provedení arbitráže, přezkum 

nálezu atd., je švýcarské právo, pro mezinárodní arbitráž, kde vystupuje alespoň 

                                                
126 MBAYE, K. Une Nouvelle Institution D’arbitrage: Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). In The 
Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 
8.
127 OSCHÜTZ, F. The Arbitrability of Sport Disputes and the Rules of the Game. In The Court of 
Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 209.
128 Tamtéž. s. 207.
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jeden zahraniční subjekt, jmenovitě švýcarský zákon o mezinárodním právu 

soukromém z 18. prosince 1987.129

Řádné arbitrážní řízení se vede písemně. Pokud to panel považuje za 

vhodné, lze konat i ústní slyšení (čl. R44.1). Řízení je tajné, strany i rozhodci jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost. Nálezy se nezveřejňují, ledaže by s tím souhlasily 

strany či tak rozhodl prezident komory CAS (čl. R43 Řádu). Nález je rozhodnut 

většinou rozhodců, případně rozhoduje sám prezident panelu. Průměrně trvá řízení 

až do vydání rozhodnutí od šesti do devíti měsíců.130

6.4.1 Zahájení arbitrážního řízení

Oba typy řízení se zahajují podáním, které přijímá Soudní kancelář CAS. Ta 

poté přidělí věc podle její povahy jedné z komor. V případě řádného řízení jde o 

žádost o arbitráž, která musí splňovat řadu náležitostí stanovených v čl. R38 Řádu. 

Řízení také podléhá poplatku.

Jestliže nejde o jasnou neexistenci rozhodčí doložky či smlouvy, podnikne 

Soudní kancelář kroky k zahájení řízení. Jedná se zejména o informování žalované 

strany, poskytnutí prostoru pro vyjádření a odpověď na žádost o arbitráž, která by 

měla obsahovat body obhajoby, protinávrhy a případně námitky nepříslušnosti. 

Taková námitka je v pozdějším řízení již nepřípustná.131

Navzdory znění Řádu, který rezervuje řešení odvolání proti rozhodnutím 

sportovních orgánů komoře odvolací arbitráže (R27 a R47), postupuje Soudní 

kancelář tak, že komoře řádné arbitráže přiděluje i některé případy spadající do 

pravomoci divize odvolací. Té prakticky svěřuje rozhodování pouze o 

disciplinárních rozhodnutích.132 Takové počínání je kontroverzní přinejmenším 

z toho důvodu, že pravidla řízení nejsou pro obě varianty stejná (např. pravidla pro 

výběr rozhodců, hmotné právo, veřejnost řízení).

Pravidla řádné arbitráže umožňují stranám určit samostatně rozhodce pro 

svůj případ, musejí však vycházet z uzavřeného listu rozhodců CAS. Lze se buď 

                                                
129 KAUFMANN-KOHLER, G.; BÄRTSCH, P. The Ordinary Procedure of the Court of Arbitration 
for Sport. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. 
Siekmann, J. Soek. s. 72.
130 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 130.
131 KAUFMANN-KOHLER, G.; BÄRTSCH, P. The Ordinary Procedure of the Court of Arbitration 
for Sport. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. 
Siekmann, J. Soek. s. 72, pozn. pod čarou 19 in fine.
132 Tamtéž. s. 73.
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dohodnout na jediném rozhodci, anebo každá strana navrhne jednoho rozhodce a ti 

po vzájemné dohodě zvolí prezidenta panelu. Při nedosažení dohody ohledně 

rozhodce či prezidenta panelu zasáhne do procesu ustanovování panelu prezident 

příslušné komory CAS, který rozhodce či prezidenta panelu určí. Stejně tak může 

určit počet rozhodců, pokud se na něm strany neshodnou (čl. R40.2 Řádu).

6.4.2 Rozhodné právo

Podle čl. R45 Řádu arbitrážní panel rozhoduje podle práva vybraného 

stranami řízení. Pokud strany právo nezvolí, platí švýcarské právo. Je zde i 

možnost autorizovat panel k rozhodnutí ex aequo et bono.

Ustanovení Řádu je v souladu s čl. 187 švýcarského zákona o 

mezinárodním právu soukromém, který dává možnost zvolit aplikovatelné právo i 

zvolit rozhodování podle ekvity. Při nedohodě se pak má postupovat podle práva, 

se kterým je věc nejblíže spojená.

Lze zvolit i jenom části určitého národního právního řádu, mezinárodní 

právo, obecné právní principy, mezinárodní obchodní zvyklosti nebo lex 

mercatoria.133

Přes širokou svobodu zvolit si právo aplikovatelné na daný případ existují 

určitá omezení. Jde zejména o tzv. imperativní neboli nutně použitelné předpisy.

Imperativní předpisy nemohou být nahrazeny předpisy cizího práva, které by se 

jinak podle kolizních norem na daný vztah použily. Nelze tedy volbou stran užití 

těchto imperativních norem vyloučit a rozhodující orgán je musí aplikovat.

Ve vztahu k imperativním předpisům existují dvě základní situace: 1. 

imperativní normy jsou součástí domácího práva (v případě CAS švýcarského 

práva) a domácí soudní orgány je musejí použít bez ohledu na rozhodné cizí právo 

(rozhodné právo pro daný právní vztah, které se použije i jako hmotné právo pro 

potřeby arbitráže, se označuje jako lex causae134), 2. imperativní norma je součástí 

práva třetího státu, které není lex causae. I imperativní normy patřící do právního 

řádu třetího státu jsou za jistých okolností aplikovatelné během soudního nebo 

arbitrážního řízení. Podle čl. 19 švýcarského zákona o mezinárodním právu 

                                                
133 Lex mercatoria označuje mezinárodněprávní systém, zahrnující prostředky mezinárodního 
obchodu, které slouží k překlenutí rozdílů v právní úpravě jednotlivých států, a rozhodovací praxi 
rozhodčích institucí činných na poli mezinárodní obchodní arbitráže. In KUČERA, Z. Mezinárodní 
právo soukromé. s. 206-207.
134 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. s. 224.
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soukromém se vezmou v potaz také imperativní normy cizího právního řádu, 

pokud okolnosti případu jsou blízce spojené s tímto právním řádem a pokud to 

legitimní a závažné zájmy strany vyžadují. Při posuzování, zda brát zřetel na 

imperativní normy cizího práva, se zohlední jejich účel a vliv na přijatelnost 

rozhodnutí ve světle švýcarského práva. 

CAS v duchu švýcarského zákona o mezinárodním právu soukromém a 

názorů na vhodnost zohlednění imperativních norem cizího práva stanovil 

v případu CAS 98/201 Celtic v. UEFA tři podmínky pro jejich zahrnutí: 1. norma 

náleží ke skupině imperativních norem, které se používají bez ohledu na rozhodné 

právo, 2. existuje blízká spojitost mezi projednávaným případem a státem, do jehož 

právního řádu norma patří, 3. ve světle švýcarského práva cizí imperativní norma 

chrání legitimní zájmy a důležité hodnoty a její aplikace umožňuje přiměřené 

rozhodnutí.135

Orgány rozhodující spory také musí dbát pravidla výhrady veřejného 

pořádku, které zajišťuje ochranu nejdůležitějších zásad společenského a státního 

zřízení. Od imperativní normy se výhrada veřejného pořádku liší tím, že se aktivuje 

až po určení cizího rozhodného práva a zjištění, že aplikace cizích norem by se 

příčila chráněným zásadám.136

Subsidiární použití švýcarského práva v situaci, kdy strany nezvolí jiné 

rozhodné právo, je do jisté míry kontroverzní. Jde proti pojetí většiny zákonů o 

mezinárodním právu soukromém,137 které preferují použití práva nejblíže 

spojeného s případem.138 I v praxi může použití švýcarského práva činit obtíže, 

když případ bude velmi blízce spojen s právem jiného státu, a přesto se bude muset 

CAS řídit právem švýcarským.

Specifickou možností, charakteristickou pro arbitrážní řešení sporů, je 

zvolit rozhodování ex aequo et bono. V tomto případě rozhodci nepostupují podle 

konkrétních právních předpisů a pravidel, ale dle svého svědomí a vnímání 

spravedlivého řešení.

                                                
135 KAUFMANN-KOHLER, G.; BÄRTSCH, P. The Ordinary Procedure of the Court of Arbitration 
for Sport. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. 
Siekmann, J. Soek. s. 89.
136 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. s. 226.
137 KAUFMANN-KOHLER, G.; BÄRTSCH, P. The Ordinary Procedure of the Court of Arbitration 
for Sport. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. 
Siekmann, J. Soek. s. 90-91.
138 Viz čl. 187 švýc. zákona o mez. právu soukromém.
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6.5 Odvolací arbitrážní řízení

Odvolací arbitrážní řízení slouží k přezkumu rozhodnutí sportovních 

orgánů. Podmínkou přípustnosti odvolání ke CAS je existence ustanovení ve 

stanovách nebo předpisech sportovní organizace povolujícího odvolání ke CAS či 

rozhodčí dohoda mezi stranami sporu. Kromě toho je nutné vyčerpat všechny 

opravné prostředky poskytnuté stanovami či předpisy sportovní organizace.

Pokud je to výslovně stanoveno, lze se podle čl. R47 Řádu odvolat také 

proti nálezu CAS, který byl vydán arbitrážním panelem jako tribunálem prvního 

stupně. Tento typ odvolání se však vyskytuje zřídka.139

Řízení je zahájeno podáním prohlášení odvolání („statement of appeal“), 

které mimo jiné obsahuje kopii rozhodnutí, proti kterému se odvolatel odvolává; 

stanovení, čeho se odvolatel domáhá, a nominaci rozhodce. Lhůta pro odvolání je 

21 dní od doručení rozhodnutí, které je předmětem odvolání. Stanovy nebo 

předpisy sportovní organizace ale mohou stanovit jinak.

Druhým krokem je pak zaslání zdůvodnění odvolání („appeal brief“), 

včetně navrhovaných důkazů, svědků a znalců. Lhůta pro zaslání zdůvodnění je 10 

dní od vypršení lhůty pro podání odvolání.

V případě nedodržení lhůt se odvolání považuje za vzaté zpět. Neuvedením  

některých skutečností ve zdůvodnění je – s určitými výjimkami (viz čl. R56 Řádu)–

znemožněno jejich pozdější použití v řízení. Podobně se zmeškání lhůt projeví také 

u žalované strany.

Rozdílem oproti běžnému arbitrážnímu řízení je postup při formování 

arbitrážního panelu. Strany sice také nominují nejprve své rozhodce, ovšem o 

prezidentovi panelu rozhoduje prezident odvolací komory po konzultaci s oběma 

již stanovenými rozhodci. Standardně se také zasedá v tříčlenných panelech, 

samotný rozhodce je jmenován pouze při výslovné předchozí dohodě stran.

Důležitým principem, který se v odvolacím řízení uplatní, je princip 

úplného přezkoumání rozhodnutí. Arbitrážní panel je oprávněn zkoumat jak právní, 

tak faktický stav případu. Může na základě vlastních zjištění vydat rozhodnutí ve 

formě nálezu, kterým se nahradí původní napadené rozhodnutí sportovní 

organizace (čl. R57 Řádu). Alternativou je pak zrušení rozhodnutí a vrácení věci 

                                                
139 KRÄHE, C. The Appeals Procedure before The CAS. In The Court of Arbitration for Sport 
1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 99.
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zpět k řešení sportovní organizaci. Pokud nejsou shledány žádné nedostatky, panel 

rozhodnutí potvrdí a odvolání tím zamítne.

Významnou odlišností vůči běžnému arbitrážnímu řízení je stanovení 

rozhodného hmotného práva. Panel má vycházet z použitelných předpisů (příslušné 

sportovní organizace) a práva vybraného stranami. Není-li dosaženo dohody 

ohledně aplikovatelného práva, panel se řídí právem země, ve které příslušná 

sportovní organizace sídlí, eventuálně právními pravidly, jejichž aplikace se panelu 

jeví jako vhodná (čl. R58 Řádu).

Přestože i odvolací řízení je standardně neveřejné, na rozdíl od běžného 

řízení se nález, shrnutí a tisková zpráva zveřejňují, ledaže by obě strany jejich 

zveřejnění vyloučily. Nález by měl být vydán během tří měsíců od zahájení řízení 

(čl. R59 Řádu).

6.6 Závaznost a vymahatelnost arbitrážních nálezů

Arbitrážní nález vynesený CAS a oznámený stranám je konečný a závazný 

(čl. R46, respektive R59 Řádu). To platí v zásadě pouze pro strany sporu. Rozhodci 

CAS totiž nejsou povinni respektovat dřívější rozhodnutí ve smyslu angloamerické 

zásady „stare decisis“.140 V praxi nicméně dochází k tomu, že jednotlivá rozhodnutí 

arbitrážních panelů silně ovlivňují pozdější řešení podobných případů. 

Potvrzováním a dalším rozvíjením pravidel a principů mezinárodního sportovního 

práva prostřednictvím nálezů a stanovisek CAS dochází k utváření zvláštního 

souboru norem, který se nazývá lex sportiva.141 Efektivní souladnost s předešlou 

judikaturou vytváří dojem precedenčního rozhodování CAS, ovšem bez formálního 

zakotvení či obecně přijímané závaznosti principu stare decisis.

Stejně jako jiné mezinárodní arbitrážní nálezy i nálezy CAS jsou 

vymahatelné v souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého a zejména 

v souladu s Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 

z 10. 6. 1958, vyhl. č. 74/1959 Sb. (dále jen Newyorská úmluva).

                                                
140 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 48. Obdobně BLACKSHAW, I. The Court of 
Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively . The Entertainment 
and Sports Law Journal [online]. 2003, Volume 2, n. 2, [cit. 2010-11-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume2/number2/blackshaw.pdf>. s. 62.
141 NAFZIGER, J.A.R. International sports law. s. 48. Srov. také zajímavé srovnání s lex 
mercatoria tamtéž.
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Pro ilustraci úpravy z mezinárodního soukromého práva lze uvést českou 

úpravu, která je obsažena v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů (dále jen ZRŘ). Podle § 38 ZRŘ bude cizí rozhodčí nález uznán 

za předpokladu vzájemnosti. Ve spojení s § 28 ZRŘ tak cizí rozhodčí nález nabývá 

účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Uznání cizího 

rozhodčího nálezu bude odepřeno, jestliže: 

1. rozhodčí nález není podle práva státu, v němž byl vydán, pravomocný nebo 

vykonatelný,

2. rozhodčí nález je stižen vadou uvedenou v § 31 ZRŘ (tj. vada, pro kterou 

se lze domáhat zrušení  nálezu soudem – například jde o věc, o které 

nelze podle českého práva uzavřít platnou rozhodčí smlouvu),

3. rozhodčí nález odporuje veřejnému pořádku.

Newyorská úmluva zabezpečuje pravidla pro uznání a výkon rozhodčích 

nálezů na území států, které ji ratifikovaly. Důvody pro odepření uznání a výkonu 

cizího rozhodčího nálezu jsou v zásadě shodné s těmi, které obsahuje ZRŘ (viz 

výše).142

Napadnout rozhodčí nález CAS lze u švýcarského federálního soudu 

z důvodů stanovených v čl. 190 odst. 2 švýcarského zákona o mezinárodním právu 

soukromém (ovšem pouze při arbitráži, kde alespoň jednou ze stran je subjekt 

domicilovaný mimo Švýcarsko143). Podle čl. 192 téhož zákona se mohou strany, 

které nemají sídlo nebo trvalé bydliště nebo místo podnikání ve Švýcarsku, zříci 

možnosti napadnout rozhodčí nález zcela nebo z některých důvodů stanovených 

v čl. 190 odst. 2. Toto ustanovení reflektuje i Řád CAS v čl. R46 a R59.

                                                
142 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. s. 404.
143 KAUFMANN-KOHLER, G.; BÄRTSCH, P. The Ordinary Procedure of the Court of Arbitration 
for Sport. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. 
Siekmann, J. Soek. s. 78. V případě, že jsou oba subjekty domicilované ve Švýcarsku, bude se 
postupovat podle švýcarské mezikantonální úmluvy o arbitráži (Intercantonal Convention on 
Arbitration ICA) z roku 1969. Od ledna 2011 však bude úmluva nahrazena ustanoveními nového 
federálního občanského soudního řádu. 
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6.7 Mediace u Sportovního arbitrážního soudu

6.7.1 Mediace obecně

CAS v roce 1999 reagoval na vzrůstající popularitu řešení sporů 

prostřednictvím mediace a vytvořil mediační pravidla, která upravila mediační 

řízení před  CAS.

Mediace je charakterizována jako postup, při němž se strany snaží s pomocí 

mediátora dosáhnout smírného řešení jejich sporu.144 Jde o nezávaznou a 

neformální proceduru založenou na smlouvě o mediaci či mediační doložce 

obsažené v jiné smlouvě, v níž se strany zavazují pokusit se v dobré víře vyjednat 

urovnání sporu. Výhodou je také kontrola průběhu mediace stranami. Mediace je 

procesně jednoduchá, rychlá, důvěrná a levná. Cílem je přimět strany ke 

konstruktivnímu jednání, eventuálně k vyjasnění některých záležitostí a úpravu 

vztahů. Dalším plusem mediace je její uváděná vysoká úspěšnost.145

6.7.2 Mediační řízení CAS

Mediace vedená u CAS se řídí Pravidly mediace CAS (dále jen Pravidla), 

které byly přijaty v roce 1999. Mediace se podle čl. 1 Pravidel může použít pouze 

pro sportovní spory příslušející komoře řádné arbitráže. Vyloučeny tak jsou spory 

disciplinární, včetně dopingových. Případy, které je možno řešit mediací, se 

vztahují zejména k finančním a obchodním otázkám sportovních sporů.

Pravidla mediace co do průběhu řízení jsou poměrně jednoduchá a 

neformální. K zahájení mediace je nutno předložit žádost Soudní kanceláři CAS 

spolu s poplatkem. Mediaci vede mediátor ze seznamu CAS, kterého si buď zvolí 

po dohodě strany, nebo je určen prezidentem CAS (čl. 6 Pravidel). Pravidla pro 

průběh mediace si stanoví strany, případně mediátor, pokud se strany nedohodnou.

Mediátor slouží jako prostředník, snaží se identifikovat sporné oblasti, 

umožnit diskuzi nad neshodami, navrhovat řešení. Nemůže však v žádném případě 

o určitém řešení pro strany sám rozhodnout (čl. 9 Pravidel).

                                                
144 KANE, O. The CAS Mediation Rules. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited 
by I.  S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 194.
145 Americká arbitrážní asociace (the American Arbitration Association) uvádí jako svoji 
procentuální úspěšnost při řešení sporu mediací 85 %. In KANE, O. The CAS Mediation Rules. In 
The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I.  S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. 
Soek. s. 194.
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Mediace je typická svojí důvěrností. V zásadě by neměly žádné informace 

opustit rámec daného mediačního řízení. Je to především ochrana stran pro případ, 

že by se mediace nezdařila a věc by se dostala před soud nebo arbitráž. Během 

neformálního a ke konstruktivnímu řešení směřujícího mediačního řízení mohou 

být stranami vyjeveny informace, které by v normálním soudním řízení neposkytly. 

Jejich použití v následném soudním řízení by poškodilo zájmy strany a obecně by 

diskreditovalo mediační formu řešení sporů.

Výjimkou jsou právem upravené situace, kdy by zamlčování faktů 

například vedlo k protiprávnímu jednání (spáchání či podporování trestných činů, 

přestupků) atd. Mlčenlivost se vztahuje na strany a všechny osoby na mediaci 

zúčastněné.

K ukončení mediace dojde v situaci, kdy strany dosáhnou řešení a sepíší 

urovnání, ukončit mediaci může písemně také kterákoli ze stran a mediátor a to 

kdykoli (čl. 11 Pravidel). Písemná dohoda o urovnání sporu může sloužit jako 

důkaz v soudním či arbitrážním řízení. Mediace by měla být ukončena do 90 dní

s možností prodloužení lhůty prezidentem CAS.146 Neúspěšná mediace není 

samozřejmě překážkou pro další právní kroky, ať už soudní nebo arbitrážní cestou.

                                                
146 KANE, O. The CAS Mediation Rules. In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited 
by I.  S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. s. 197.
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7 Sport a Evropská unie

Evropský kontinent hraje ve světě sportu klíčovou úlohu. S Evropou je úzce 

spojena jak historie sportu, tak i jeho přítomnost a budoucnost. V Evropě sídlí 

většina nejvýznamnějších sportovních organizací jako je MOV, FIFA nebo CAS. 

Odehrávají se zde také nejvýznamnější sportovní akce s obrovským ekonomickým 

a sociálním účinkem. Blackshaw uvádí, že „sportovní“ průmysl tvořil 3 % 

světového obchodu a 1 % společného HDP 15 zemí EU (před rozšířeními po roce 

2004). Na sport bylo v EU přímo nebo nepřímo navázáno na 2 milióny pracovních 

pozic.147

Neoddiskutovatelný význam sportu nemohl zůstat stranou pozornosti států 

(viz předchozí kapitoly) a v podmínkách Evropy také orgánů Evropské unie, 

respektive dříve Evropských společenství (dále jen EU). Dějiny Evropy druhé 

poloviny 20. století jsou vskutku převážně ve znamení utváření evropského 

společenství, geneze jeho principů a regulace jeho činnosti. I vlastní vztah EU ke 

sportu se vyvíjel a měnil. Posledním vývojovým stádiem bylo přijetí Lisabonské 

smlouvy a její vstup v účinnost v prosinci 2009, kterým bylo poprvé do primárního 

práva EU uvedeno ustanovení výslovně se týkající sportu.

7.1 Stav do přijetí Lisabonské smlouvy

Proces evropské integrace měl a má silný ekonomický akcent. S intenzivní 

komercionalizací sportu začalo docházet ke kontaktům sportovní činnosti 

s předpisy EU. Autonomie sportu, která by zajistila jeho jakési vynětí z evropského 

ekonomického rámce, se stala brzy neudržitelnou. Sport se stal obchodem, prací, 

fenoménem zasahujícím i do dalších politických oblastí, ve kterých se postupně 

projevovala snaha o regulaci na úrovni EU a docházelo tak ke konfrontaci 

s předpisy a rozhodnutími sportovních organizací.

Navzdory uvedenému vývoji se po dlouhou dobu nepodařilo prosadit do 

zakládajících smluv EU ustanovení věnující se sportu. Komercionalizace a 

specifičnost sportu, kde se uplatňuje faktický monopol organizací, řídících 

                                                
147 BLACKSHAW, I. The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling 
Disputes Effectively ´Within the Family of Sport´. The Entertainment and Sports Law Journal
[online]. 2003, Volume 2, n. 2, [cit. 2010-11-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume2/number2/blackshaw.pdf>.
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jednotlivá sportovní odvětví, kde prvek soutěživosti implikuje zvláštní přístupy, 

které mnohdy jsou v rozporu s obecnými principy volné hospodářské soutěže, a 

další zvláštnosti vztahů mezi sportovními kluby a jinými ve sportu 

zainteresovanými subjekty, vyústily v prostředí EU v několik sporů, které se 

dostaly až k Evropskému soudnímu dvoru (ESD).

Rozsudky ESD a činnost Komise EU donedávna tvořily hlavní zdroje pro 

zkoumání vztahů sportu a EU. Většina sporů se týkala výkladu volného pohybu 

osob (např. případ Bosman) a hospodářské soutěže (např. Meca-Medina a Majcen) 

dle evropského práva a jeho vztahu ke sportovním předpisům a rozhodnutím 

příslušných sportovních orgánů.148

Přestože výslovné ustanovení o sportu se ve smlouvách nenacházelo, ESD 

neváhal vstoupit do sportovní problematiky a vynesl řadu klíčových rozsudků 

spojujících právo EU se sportovní činností. Tento nepřímý přístup k otázce sportu, 

vycházející z absence právního podkladu pro přímou sportovní politiku ze strany 

EU, byl některými autory kritizován jako necitlivý, nedostatečně reflektující 

specifika sportu atp. Kromě toho byl svět sportu vystaven nejistotě, když ESD 

v rozsudku Meca-Medina149 konstatoval, že každý případ je nutno hodnotit 

individuálně a pečlivě zkoumat dopady na politiky a cíle EU.150

ESD nicméně od počátku posuzování sportovních otázek ve světle 

evropského práva specifičnost sportu uznával. V rozsudku Walrave151 dospěl ESD 

k názoru, že předmětem evropského práva jsou jen ta pravidla sportovních 

organizací, která mají ekonomický charakter.152 V dalších rozhodnutích byla 

specifičnost sportu respektována v tom směru, že pravidla nutná pro chod a 

organizaci sportovního odvětví nejsou za předpokladu proporcionality v rozporu 

s evropským právem.153 Záběr ESD se postupně rozšířil i na neekonomická 

pravidla, bylo-li podezření na nesoulad s evropským právem. Nadále ovšem při 

vědomí zvláštního postavení a požadavků sportu.

                                                
148 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 26.
149 C-519/04 P David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission, 18. 7. 2006.
150 PARRISH, R., et al. The Lisbon Treaty and EU Sports Policy [online]. Brussels : The European 
Parliament, 2010 [cit. 2010-12-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=324
71 >. s. 15.
151 Případ 36/74 Walrave and Koch v Association Union Cycliste Internationale ECR [1974] 1405.
152 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 27.
153 Tamtéž. s. 26.
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7.1.1 Rozsudek Bosman 

Případ Bosman154 je klíčovým rozsudkem ESD v oblasti volného pohybu 

osob ve vztahu ke sportovním normám. Případ podstatně zasáhl do sportovního 

odvětví a ukázal, že svět sportu v žádném případě není vyňat z jurisdikce ESD.

Fotbalista Bosman využil principu přímého účinku ustanovení zakládajících smluv 

EU a to i na odvětví sportu.

Ve věci šlo stručně řečeno o volnost přestupů hráčů z jednoho týmu do 

druhého. Bosman byl belgický hráč, který chtěl přestoupit po vypršení smlouvy ve 

svém dosavadním klubu do jiného klubu ve Francii. Kluby se nejprve domluvily 

jak na samotném přestupu, tak na odstupném. Poté se však věc zkomplikovala a 

vyústila v nevydání certifikátu o uvolnění hráče belgickým fotbalovým svazem, 

bez něhož nemohl ovšem Bosman za francouzský klub hrát. Nakonec byl na celou 

sezónu suspendován, francouzský klub pod hrozbou pokut neriskoval jeho zařazení 

do zápasů.155

Skrze řízení u národního soudu a soudem vznesenou předběžnou otázku 

podle čl. 234 Smlouvy o ES (nyní čl. 267 Smlouvy o fungování EU - SFEU156), se 

k ESD dostaly dvě otázky: 

1. výklad ustanovení Smlouvy o ES (dále jen SES) o volném 

pohybu pracovníků (nyní čl. 45 SFEU) ve vztahu k omezení 

přestupů odstupným, které musí nový klub vyplácet klubu 

starému a to i po vypršení kontraktu,

2. výklad ustanovení SES o hospodářské soutěži (nyní čl. 101 a 102 

SFEU) ve vztahu ke kvótám pro zahraniční hráče z členských 

států, které omezují jejich nasazování v soutěžích.

Zatímco ve věci Walrave šlo o pravidla týkající se národních týmů, kde 

nebyl shledán potřebný ekonomický rozměr, případ Bosman se týkal profesionální 

fotbalové soutěže. Zde ESD odmítl aplikovat hledisko čistě sportovního, 

neekonomického charakteru omezujících pravidel.157 Neuspěl ani žádný 

                                                
154 C-415/93 Union Royale Belge Sociétés de Football Association and others v Bosman and others 
[1995] ECR I-4921.
155 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 40.
156 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Úřední věstník EU, Oznámení č. 
2010/C 83/01.
157 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 46-47.
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z argumentů, který měl omezující účinek pravidel na svobodu volného pohybu 

ospravedlnit.158

Výsledkem byl rozsudek ESD, který konstatoval, že pravidla fotbalu o 

odstupném u profesionálních fotbalistů v EU, stejně jako omezující kvóty pro 

cizince z EU jsou v rozporu s evropským právem.

7.1.2 Další „sportovní“ případy u ESD

Na stůl ESD se po rozsudku Bosman dostávaly pravidelně i další případy 

týkající se sportu. Ustálila se praxe, která připouštěla určitou specifickou pozici 

sportu, jež mohla za jistých okolností legitimovat omezující opatření, která by jinak 

byla v rozporu s evropským právem. ESD zejména prováděl test proporcionality

spočívající v posouzení, zda napadená pravidla z oblasti sportu jsou základní a 

nezbytná pro organizaci sportu.159 Modelový postup ESD ve vztahu ke sportovním 

pravidlům a předpisům se dá shrnout pod tři body: 1. soud zkoumá, zda jsou 

pravidla v rozporu s evropským právem (respektive zda vůbec sportovní pravidlo 

může být předmětem posuzování dle evropského práva), 2. soud posuzuje, zda lze 

pravidla, ač jsou v rozporu s evropským právem, objektivně ospravedlnit s ohledem 

na okolnosti případu, 3. soud kontroluje proporcionalitu takových pravidel, čili zda 

jsou nutná a nezbytná. Jsou-li naplněny všechny tři body, ESD by měl rozhodnout 

ve prospěch takových pravidel či předpisů.160

Významným případem ukazujícím určitý posun v rozhodování soudů EU 

byl již jednou zmiňovaný případ Meca-Medina a Majcen. Došlo k prolomení 

doposud zastávaného postoje, který vylučoval čistě sportovní pravidla 

neekonomického charakteru z působnosti komunitárního práva. Případ se týkal 

dopingových pravidel a trestání sportovců za zneužití zakázaných látek. Byla 

opuštěna vágní konstrukce sportovních pravidel a podle ESD by nadále měly být 

předmětem přezkumu i neekonomická sportovní pravidla. Ukázalo se totiž, že není 

téměř možné oddělit od sebe ekonomické a neekonomické působení takových 

pravidel a že většinou se ekonomický prvek skrývá za všemi pravidly, byť byla 

původně koncipována jako čistě sportovní. Nicméně v případě Meca-Medina a 
                                                

158 Šlo zejména o argument ekonomické rovnováhy mezi bohatými a chudšími kluby, soutěžní 
stability a spravedlivého odměnění klubu za výchovu hráče. 
159 Např. rozsudek Deliege C-51/96 a C-191/97 Deliège v Ligue francophone de Judo et disciplines
Associeés Asb [2000] ECR I-2549.
160 Viz například rozsudek ve věci Lehtonen, C-176/96 Lehtonen and Castors Braine [2000] ECR I-
2681.
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Majcen se stěžovatelům nepodařilo prokázat, že by antidopingová pravidla byla 

neproporcionální. ESD shledal tato pravidla jednak objektivně ospravedlnitelnými 

na základě specifičnosti sportu a jeho požadavků na organizaci a průběh soutěží, 

jednak proporcionálními a nezbytnými. Zůstaly tak v souladu s ustanoveními 

tehdejšího komunitárního práva (čl. 81 odst. 3 SES, dnes 101 odst. 3 SFEU).

7.2 Stav po přijetí Lisabonské smlouvy

Článek věnující se sportu se dlouhou dobu nedařilo do zakládajících smluv 

EU prosadit. Nicméně, jak bylo výše naznačeno, neznamenalo to úplnou rezignaci 

orgánů EU na sportovní problematiku. Postupně se zejména díky činnosti Komise a 

ESD utvořily základy sportovní politiky EU. Nezanedbatelným příspěvkem pro 

formování této politiky byly i některé dokumenty, které byly na úrovni EU ještě 

před Lisabonskou smlouvou přijaty. K otázce sportu se Komise vyjádřila již 

v Helsinské zprávě o sportu z roku 1999.161 Amsterodamská (1997) a Niceská

(2000) deklarace o sportu se týkaly zejména specifického postavení sportu ve 

společnosti. Na zmíněné deklarace navázala tzv. Bílá kniha o sportu z roku 2007.162

Snaha o zakotvení sportovní politiky EU vyvrcholila přijetím Lisabonské smlouvy. 

Po jejím vstupu v platnost byl nově vytvořen článek 165 SFEU, který se poprvé 

explicitně věnuje sportu.

7.2.1 Článek 165 SFEU

Článek 165 SFEU spadá pod hlavu XII nazvanou Všeobecné a odborné 

vzdělávání, mládež a sport. Upravuje vedle sportu také vzdělávání, výuku a 

organizaci vzdělávacích systémů. Sportu se týká pasáž prvního odstavce čl. 165 

SFEU, která stanoví, že „Unie přispívá k podpoře evropských hledisek sportu s 

přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné 

činnosti a jeho společenské a výchovné funkci.“ Odstavec druhý a třetí téhož 

článku pojednávají blíže o činnosti, kterou Unie ve sportu vykonává. Jde o 

evropskou a mezinárodní spolupráci a rozvoj sportu formou podpory spravedlivého 

a otevřeného soutěžení. Zmíněna je i ochrana fyzické a mravní integrity sportovců, 

především těch mladých.

                                                
161 Komise ES. Helsinská zpráva o sportu. KOM (1999) 644.
162 Komise ES. Bílá kniha o sportu. KOM (2007) 391.
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Prostředkem k výkonu uvedených pravomocí jsou „podpůrná opatření“, 

Rada může vedle toho přijímat na návrh Komise doporučení. Harmonizace je čl. 

165 odst. 4 SFEU vyloučena.

Vyloučení harmonizace je v souladu se zařazením oblasti sportu do 

kompetencí podpůrných podle čl. 2 odst. 5 a čl. 6 SFEU. To znamená, že EU 

v takových oblastech podniká činnost podpůrnou, koordinační a doplňkovou 

k činnosti států a není oprávněna nahrazovat jejich pravomoc.

Nemožnost využití nástrojů harmonizace právních předpisů členských zemí 

se může jevit jako překážka pro další rozvoj sportovní politiky Unie. Praxe orgánů 

EU ovšem naznačuje, že vyloučení harmonizace v některých oblastech není 

nepřekonatelným omezením pro jejich regulaci. Cestou je založit harmonizaci na 

jiných svěřených kompetencích, pro které pravomoc harmonizovat založena je.163

V úvahu přichází obecné ustanovení článku 114 SFEU (sbližování právních 

předpisů z důvodu vytvoření a fungování vnitřního trhu) nebo čl. 46 (volný pohyb 

pracovníků).164 Tímto způsobem lze provést jakousi nepřímou harmonizaci, která 

se bude na sport vztahovat.

Klíčovými motivy nové úpravy jsou vyjádřený zřetel ke specifičnosti sportu 

a podpůrný charakter činnosti EU.

Zvláštní povaha sportu není ovšem v praxi orgánů EU ničím novým. Výše 

bylo na několika rozhodnutích Komise a ESD ukázáno, že specifičnost sportu byla 

reflektována i bez explicitního zakotvení v právních dokumentech EU. Určitým 

potvrzením tohoto stavu je případ Bernard,165 který již byl posuzován ve světle 

nového znění článku 165 SFEU. Odkaz na  specifickou pozici sportu jen upevnil 

dostupnou argumentaci, která se soudům při judikování sportovních případů 

nabízela již před přijetím Lisabonské smlouvy.166

Podpůrnost činnosti EU v oblasti sportu vyvolává otázku rozsahu, ve 

kterém by měly být brány ohledy na cíle sportovní politiky. Ze znění článku 165 

                                                
163 PARRISH, R., et al. The Lisbon Treaty and EU Sports Policy [online]. Brussels : The European 
Parliament, 2010 [cit. 2010-12-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=324
71 >. s. 26.
164 Tamtéž.  s. 27.
165 C-325/08, Olympic Lyonnais v Bernard & Newcastle United.
166 PARRISH, R., et al. The Lisbon Treaty and EU Sports Policy [online]. Brussels : The European 
Parliament, 2010 [cit. 2010-12-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=324
71 >. s. 23.
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SFEU vyplývá, byť ne zcela jednoznačně, že v případě sportovní politiky nepůjde o 

horizontální obligaci, tj. povinnost zohledňovat legitimní požadavky vyplývající 

z jedné politiky i při projednávání okruhů spadajících do politiky jiné.167 Absence 

povinnosti však neznamená automaticky, že budou požadavky sportovního odvětví 

ignorovány, což se pozitivně projevuje například v judikatuře ESD.

                                                
167 PARRISH, R., et al. The Lisbon Treaty and EU Sports Policy [online]. Brussels : The European 
Parliament, 2010 [cit. 2010-12-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=324
71 >.  s. 22.
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Závěr

Předložená práce se pokusila představit hlavní okruhy mezinárodního 

sportovního práva s důrazem na analýzu mechanismů řešení sporů. 

V úvodu byla věnována pozornost zejména vymezení základních pojmů. 

Přes značné potíže, které snaha o definování sportu, sportovního práva i jeho 

mezinárodních aspektů obnáší, bylo doloženo faktické respektování sportovního 

práva jako svébytného oboru zkoumání. Byly představeny také některé z přístupů 

ke vztahu sportu a práva. Veškeré reflexe ovšem stále musejí vycházet 

z dynamického vývoje, kterým sportovní právo prochází jako zatím mladý, 

neohraničený a ne zcela zakotvený systém.

Podrobně byla dále rozebrána úloha státních soudů, které jsou v souvislosti 

s velkým rozmachem sportu a jeho pronikáním za hranice čistého sportovního 

soutěžení stále častěji konfrontovány se specifickými normami a praxí sportovních 

organizací. Adresován byl problém tzv. „minového pole“ spočívající v absenci 

jasného kritéria, které by pro soudní orgány určilo kdy a jak zasahovat do 

soukromoprávní oblasti sportovní činnosti. Přijato bylo sice stanovisko, které 

odmítá koncepce založené na vynětí sportovních záležitostí ze soudní jurisdikce, 

nicméně s vědomím toho, že soudy by měly určitou specifičnost sportu 

zohledňovat. Teoretická východiska byla také porovnána se současnou právní 

úpravou v České republice, která je však velice stručná a kvalitnímu právnímu 

rámci pro sportovní činnost v ČR příliš nepomáhá.

Hlavní pasáž práce byla uvozena částí, která zkoumala mezinárodní aspekty 

sportovního práva. Ukázalo se, že sport je inherentně mezinárodním fenoménem. 

Tomu odpovídá také organizační, finanční, obchodní, právní i politické zázemí 

sportovních organizací.

Nesmírně zajímavé je sledovat, jak se bude nadále vyvíjet proces utváření 

zvláštního sportovní právní řádu s mezinárodním rozměrem. Ať už tento systém 

budeme nazývat mezinárodním sportovním právem, globálním sportovním právem 

či lex sportiva, zdá se, že nastartovaný proces je nezpochybnitelný. Nakolik 

zůstane autonomním a imunním vůči zásahům jiných subjektů, zatím není úplně 

jasné. Činnost a pozice klíčových aktérů sportovního světa však naznačuje, že 

získávají stále větší sebevědomí a respekt států a dalších subjektů mezinárodního 

práva.
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Struktura mezinárodních sportovních federací je poměrně složitá. Vytváří se 

jakási pyramida, na jejímž vrcholu stojí Mezinárodní olympijský výbor. Na něj 

jsou napojené přes nejvýznamnější sportovní událost – olympijské hry – všechny 

ostatní sportovní subjekty. Podobně hierarchizované jsou i systémy jednotlivých 

sportovních federací.

Od obecného vymezení základních okruhů mezinárodního sportovního 

práva, které byly nalezeny v činnosti mezinárodních sportovních organizací, 

organizaci a zajištění soutěží, právech sportovců a řešení sporů, se postupně práce 

soustředila na jeden z těchto okruhů – řešení sporů ve sportu.

Nejprve byly analyzovány druhy sporů, které při sportovní činnosti 

vznikají. Následně byly charakterizovány mechanismy řešení sporů na vnitrostátní 

úrovni, kde podstatnou roli hrají vedle tzv. „sportovních soudů“ také státní soudy.

Zmíněna byla také problematika mezinárodního prvku v právních vztazích, která 

spadá do oblasti mezinárodního práva soukromého.

Stěžejním tématem práce bylo řešení sporů na mezinárodní úrovni, to 

znamená jednak u mezinárodních sportovních federací, jednak u Sportovního 

arbitrážního soudu. Sportovní federace byly zastoupeny Mezinárodní fotbalovou 

federací a také Mezinárodním olympijským výborem.

Sportovní arbitrážní soud se za více než 25 let své existence etabloval jako 

jakýsi nejvyšší sportovní soud. Valná většina sportovních federací odkazuje ve 

svých zakládacích dokumentech na arbitrážní řízení u CAS jako poslední instanci 

při řešení sportovních sporů. Z tohoto důvodu byla CAS věnována náležitá 

pozornost, včetně historického diskursu. Zmapována byla jurisdikce i oba druhy 

arbitrážního řízení u CAS, čili řádné a odvolací. Alternativou k arbitráži je 

mediační řízení, které CAS také poskytuje. Nálezy, posudky a vůbec celková 

činnost CAS nepřehlédnutelnou měrou přispívá k utváření již zmiňovaného 

svébytného právního řádu ve formě lex sportiva.

Poslední kapitola se pokusila nastínit hlavní body vztahu sportu a práva EU. 

Důležitá pro sport je zejména ochota orgánů EU uznat specifickou povahu sportu a 

v tomto smyslu mu vycházet za určitých okolností vstříc. Jinak nesouladná opatření 

s evropským právem tak mohou být při splnění daných podmínek objektivního 

ospravedlnění a proporcionality shledána jako akceptovatelná. I ve vztahu k EU 

klíčovou roli sehrál soud – Evropský soudní dvůr. Ten se, ačkoli sport dlouhou 

dobu postrádal právní základ na úrovni EU, sportovní problematiky dotýkal v řadě 
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rozhodnutí. Převážně se vztahovaly k otázkám volného pohybu a omezování 

hospodářské soutěže a stanovily základní principy, kterým se sportovní organizace 

v EU musejí podřídit.

Změna, kterou přinesla Lisabonská smlouva, znamenala premiérové 

zakotvení ustanovení týkajících se přímo sportu do zakládacích smluv EU. Čl. 165 

Smlouvy o fungování EU však spíše než revoluci ztělesňuje evoluci a potvrzuje již 

dříve dosažené standardy přístupu EU ke sportu.

Sportovní právo si již vzhledem k obrovské popularitě a rozšíření sportu 

zaslouží svoje místo v odborné literatuře. Střety sportu a práva budou spíše na 

vzestupu a čím dál více budou nabývat mezinárodních rozměrů. Je tedy nutné 

hledat nové cesty řešení sporů a také zdokonalovat ty již existující. Rozhodujícím 

aktérem v této oblasti se zdá být Sportovní arbitrážní soud, který si činí nároky na 

být vrcholnou autoritu v mezinárodním sportu. Jestli se tato jeho pozice potvrdí,

musí ještě ukázat čas.
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Použité zkratky

AAA Americká arbitrážní asociace

AIWF Asociace mezinárodních federací zimních sportů

ANOC Asociace národních olympijských výborů 

ANOCA Asociace afrických národních olympijských 

výborů 

ASOIF Asociace mezinárodních federací letních             

olympijských sportů

CAS Sportovní arbitrážní soud

ČMFS Českomoravský fotbalový svaz 

DRC Komora pro řešení sporů

DŘ Disciplinární řád FIFA

EOC Evropské olympijské výbory 

ESD Evropský soudní dvůr

EU Evropská unie

FEI Mezinárodní jezdecká federace 

FIDE Mezinárodní šachová federace 

FIFA Mezinárodní federace fotbalových svazů

IAAF Mezinárodní asociací atletických federací 

ICAS Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž

IFF Mezinárodní florbalová federace 

MOV Mezinárodní olympijský výbor

MSD Mezinárodní soudní dvůr

NOV Národní olympijský výbor

OCA Olympijská rada Asie 

ONOC Národní olympijské výbory Oceánie 

PASO Panamerická sportovní organizace

OH Olympijské hry

OSN Organizace spojených národů

SES Smlouva o ES 

SFEU Smlouva o fungování EU 

UEFA Evropská fotbalová unie 

UNDP Rozvojový program OSN
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UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

UNOSDP Kancelář OSN pro sport pro rozvoj a mír

WADA Světová antidopingová agentura

WHO Světová zdravotnická organizace

WIPO Světová organizace duševního vlastnictví

ZRŘ Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů
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Mezinárodní řešení sporů v oblasti sportu
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Abstrakt

Cílem předkládané práce je analyzovat mechanismy řešení sporů ve sportu. 

Po úvodní kapitole, ve které jsou definovány základní pojmy jako je sport obecně 

nebo sportovní právo, se pozornost zaměřuje na mezinárodní aspekty sportovního 

práva.

Druhá kapitola se zabývá zásadními tématy mezinárodního sportovního 

práva, zejména pak legitimitou mezinárodních nevládních sportovních organizací 

v rámci mezinárodního právního řádu, rysy sportovní regulace, subjekty 

mezinárodního sportovního práva a jeho nejdůležitějšími dokumenty.

Třetí kapitola popisuje strukturu mezinárodních sportovních organizací na 

příkladu Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Důraz je kladen na rozbor 

mezinárodního postavení MOV a charakter Olympijské charty, klíčového 

dokumentu mezinárodního sportu.

Následující tři kapitolu se týkají jedné z nejvýznamnějších částí sportovního 

práva – řešení sporů. Nejprve je popsána rovina vnitrostátního řešení sporů, která 

obsahuje také diskuzi ohledně zásahů státních soudů do sportovní činnosti. Poté je 

nastíněn mechanismus řešení sporů na úrovní mezinárodních sportovních 

organizací. Na Mezinárodní fotbalové federaci jsou představeny soudní orgány a 

procesní pravidla charakteristická pro sportovní federace. Krátce je také popsán 

systém MOV. Poslední kapitola věnující se řešení sporů se věnuje Sportovnímu 

arbitrážnímu soudu (CAS). CAS je vnímán jako nejvyšší autorita v oblasti řešení 

sportovních sporů. Jeho význam neustále roste a dá se předpokládat, že bude 

skutečně aspirovat na pozici sportovního soudu poslední instance. Nálezy a 

posudky CAS pomáhají tvořit tzv. lex sportiva, svébytný mezinárodní právní řád.

Poslední kapitola celé práce se pokouší ukázat přístup EU ke sportovní 

činnosti. Rozebírá dosavadní vývoj i nové impulsy k nastavení vztahů EU a sportu 

ve světle nové úpravy po ratifikaci Lisabonské smlouvy.
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Abstract

The purpose of this thesis is to analyze the mechanisms of dispute 

resolution in sports. After the introductory first chapter which deals with 

definitions of basic concepts such as sport in general or sports law, the thesis 

focuses on international aspects of sports law.

The second chapter is concerned with essential issues of international sports

law, particularly with the legitimacy of nongovernmental sports federations in the 

realm of the international legal order, nature of sports regulations, subjects of 

international sports law and the most important international legal documents.

The third chapter describes the structure of international sports federations 

on the example of the International Olympic Committee (IOC). Special attention is 

dedicated to the discussion of international legal personality of the IOC and also to 

the character of the Olympic Charter, which is a crucial international document in 

the area of sports.

The next three chapters examine one of the most important segments of 

international sports law – dispute resolution. Firstly, a domestic level of dispute 

resolution is addressed. This passage also contains the analysis of state courts’ 

interventions into the practice and decision-making in sports. Secondly, the 

framework of international sports federations’ resolution mechanism is inspected.

Illustrated by the International Football Federation FIFA, the text presents the main 

judicial bodies of a federation that are concerned with dispute resolution and their 

procedural rules. Lastly, there is a chapter relating to the Court of Arbitration for 

Sport (CAS). The CAS is regarded as a central specialized authority to decide 

sports-related disputes. Its importance is ever increasing and is expected to become 

a real sports court of the last instance. The awards and consultations of the CAS 

help to create a distinct body of international sports law called lex sportiva.

The last chapter investigates the relation between the European Union and 

sports organizations. It endeavours to show how that relation evolved in time and 

what new incentives there are to come after the ratification of the Lisbon Treaty.
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