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Diplomová práce Denisy Budilové je velmi kvalitním rozborem zajímavého tématu. Zabývá se 

mimosoudním řešením sporů ve sportu, ale v lecčems toto téma přesahuje. Po krátkém úvodu ve druhé 

kapitole vymezuje základní pojmy práce, jako je sportovní právo, a představuje organizační strukturu 

právnických osob organizujících sport. Zde je i právněteoreticky zajímavé odlišení různých typů norem ve 

sportu, z nichž jen některé mají povahu právních norem. Orgány řešící spory ve sportu aplikují jak právní 

normy (typicky při sporech ze smluv mezi hráči a kluby nebo mezi kluby navzájem), tak mimoprávní normy 

(typicky sportovní pravidla).  

Skeptický jsem k chápání sportovního práva jako právního odvětví, o kterém se práce zmiňuje. První 

má otázka bude směřovat k argumentům pro a proti chápání sportovního práva jako samostatného právního 

odvětví. 

Třetí kapitola se věnuje alternativním řešením sporů v českém právu a velmi správně rozlišuje dva 

základní typy mimosoudního rozhodování – rozhodčí řízení a vnitrospolkové rozhodování na základě 

spolkové autonomie (čl. 20 Listiny). I tato problematika soudního přezkumu rozhodnutí občanských sdružení 

(a od 1. 1. 2014 spolků podle NOZ) je zajímavým samostatným tématem. Moje druhá otázka je tato: Lze 

najít rozumnou hranici, jaké rozhodování orgánů spolků je autonomní a stát by do něho neměl zasahovat, a 

kde už je namístě soudní přezkum? Podobný problém se v současné době řeší v souvislosti se soudním 

přezkumem rozhodování orgánů politických stran o kandidátních listinách do voleb do Poslanecké 

sněmovny.    

Práce ve čtvrté kapitole detailně popisuje organizaci řešení sporů ve fotbale a snaží se složitý systém 

rozhodování orgánů Fotbalové asociace ČR uchopit právními kategoriemi. Toto téma je navýsost aktuální a 

důležité, český fotbal se zmítá četnými skandály a některé jevy jsou natolik společensky škodlivé, že 

překračují rámec autonomie sportu (což je rovněž důležité téma pojednané v práci) a stávají se po zásluze 

předmětem trestněprávního posuzování. Úplně mě nepřesvědčila jen úvaha na str. 36, podle níž řízení před 

Sborem rozhodců a Arbitrážní komisí FAČR není rozhodčím řízením, protože je dvouinstanční. Není možné 

si v rámci soukromé autonomie sjednat v rozhodčí smlouvě víceinstanční rozhodčí řízení? Prosím o 

vyjasnění v rámci obhajoby. K tomu jen na okraj metodologickou poznámku – myslím, že v práci je 

zbytečně nadužíváno předpony kvazi-. Mám za to, že označením řízení za kvazirozhodčí či kvazijudiciální se 

naše míra poznání daného jevu nijak nezvyšuje.  

Čtvrtá kapitola pak pokračuje velmi zdařilým popisem mechanismu řešení sporů v rámci UEFA a 

FIFA a v páté kapitole se zabývá nejvýznamnějším mezinárodním orgánem řešení sporů ve sportu, 

Mezinárodní sportovní arbitráží v Lausanne (mám za to, v češtině už je zaveden tento překlad, a nikoli 

diplomantkou užívaný „Sportovní arbitrážní soud“, ale rád případně v rámci obhajoby vyslechnu argumenty, 

proč je zavedený překlad nevhodný). Výborná pátá kapitola se dotýká i problematiky mezinárodního práva 

soukromého a rozebírá několik zajímavých konkrétních kauz.  

Práce je výborně napsaná, je čtivá, pojmově přesná, takřka bez jazykových chyb, rovněž odkazům na 

odbornou literaturu nelze téměř nic vytknout (nepovedená je jen pozn. 75, kde chybí jméno spoluautora, 

správný název kapitoly i stránka). Diplomantka pracuje s pestrou paletou domácí i zahraniční literatury a 

množstvím primárních pramenů a dokáže výborně vytáhnout z pramenů a literatury to podstatné. Kromě 

samotného rozboru zajímavého a aktuálního tématu je práce též cenným příspěvkem k teoretickému tématu 

hranice mezi právem a jinými normativními systémy.        

Celkově mohu shrnout, že práce je vynikající a zcela splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Diplomantka prokázala hlubokou znalost několika právních odvětví a představila velmi přesvědčivou a 

informativní analýzu. Hodnotím tedy práci klasifikačním stupněm výborně.  

 

V Praze dne 14. září 2013.  
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