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ABSTRAKT 

Cílem této práce je popsat a analyzovat institucionální rámec, prostřednictvím něhož 

jsou řešeny sportovní spory mimo jurisdikci státních soudů. Práce rovněž vymezuje vzájemný 

vztah mezi jurisdikcí orgánů sportovních organizací na straně jedné a státních soudů na straně 

druhé. Vlastní text práce je rozdělen do sedmi kapitol. Po krátkém úvodu následuje kapitola 

druhá, ve které se obecně věnuji sportu, jeho vztahu k právu, zabývám se problematikou 

vztahů, které mohou ve sportu vznikat, a na několika příkladech nastiňuji, jaké spory mohou 

z těchto vztahů vyplynout. V podkapitolách se věnuji normativní regulaci sportovních vztahů 

i otázce sportovního práva. 

Třetí kapitola práce je zaměřena na českou právní úpravu alternativního řešení 

sportovních sporů. Nejprve se věnuji možnostem alternativního řešení sporů podle zákona 

o rozhodčím řízení. Následuje pasáž věnovaná řešení sporů na bázi vnitrospolkové autonomie. 

Zde se zaměřuji jak na platnou právní úpravu a s ní související judikaturu, tak i na úpravu, 

kterou má přinést očekávaná rekodifikace soukromého práva. Čtvrtá kapitola je pojata jako 

analýza existujícího rámce alternativního řešení sportovních sporů na příkladu jednoho 

z celosvětově nejexponovanějších sportovních odvětví – fotbalu. Systematicky postupuji 

v hierarchické struktuře od sportovní asociace na národní úrovni přes evropskou fotbalovou 

konfederaci UEFA až po mechanismy řešení sporů, kterými disponuje mezinárodní fotbalová 

federace FIFA. Závěr této kapitoly je věnován otázce možnosti soudního přezkumu 

rozhodnutí z alternativního řešení sporů ve sportu na nadnárodní úrovni. 

V kapitole páté se obsáhle věnuji Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), jenž může 

být považován za nejdůležitější instituci alternativního řešení sporů ve sportu. Na straně jedné 

může fungovat jako orgán první instance pro spory, které mají spojitost se specifickým 

prostředím sportu, avšak v rámci sportovních organizací vůbec nejsou řešeny. Na straně druhé 

je CAS arbitrážní institucí „poslední instance“ pro sportovní spory, ke které se mohou (za 

určitých podmínek) sportovní subjekty odvolat. Kromě analýzy průběhu jednotlivých druhů 

řízení před CAS se v podkapitolách zaměřuji také na některé z aktuálních otázek ohledně jeho 

působení. Kapitola šestá přináší závěr ve formě shrnutí a v kapitole sedmé uvádím výčet 

použité literatury. 
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