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1. Úvod 

Sport je dnes společensko-kulturním fenoménem nesmírné důležitosti. Příznačným 

odrazem této skutečnosti je například fakt, že mu každodenně patří část hlavního 

vysílacího času televizních stanic stejně jako prostoru na stranách denního tisku. Sport se 

jeví jako jakýsi autonomní společenský subsystém. Disponuje vlastním interním 

normativním rámcem a na národní i mezinárodní úrovni rozsáhlou a provázanou 

organizační strukturou. Jedním z průvodních jevů specifičnosti sportu a jeho potřeb je 

i tendence odklánět rozhodování o sportovních sporech z jurisdikce státních soudů 

a rozhodovat prostřednictvím vlastních orgánů. Je však sport vůči právu skutečně jakýmsi 

autonomním územím, jak se může na první pohled zdát? Jaké je jejich vzájemné 

postavení? A co z toho vyplývá pro řešení sportovních sporů mimo soudní síně?  

Tato práce si klade za cíl jednak popsat a osvětlit vztah sportu a práva z hlediska 

řešení sportovních sporů, jednak také popsat prakticky interní mechanismus řešení sporů 

ve sportu a zamyslet se nad jeho povahou a legitimitou vůči rozhodování soudních orgánů. 

Nejprve nastiňuji obecné teze týkající se sportu, jeho organizace a jeho vztahu 

k právu. Další úvahy se týkají toho, co je podstatou sportovních sporů, a nastínění 

normativního rámce, který se těchto sporů týká.  

Hlavní část práce se zabývá vlastním institucionálním rámcem alternativního řešení 

sporů ve sportu. Nejprve tuto problematiku řeším na vnitrostátní úrovni z hlediska českého 

práva, kde se celkově komplikovaný vztah sportu a práva jeví o něco přehlednějším. 

Alternativní povahu odvozuji od možnosti odklonit se od jurisdikce státních soudů. 

Zkoumám, jakým způsobem může být tato jurisdikce vyloučena a jaký má zvolený způsob 

vyloučení jurisdikce vliv na následný způsob řešení sporu. S tím totiž souvisí i různý 

rozsah soudního přezkumu konečného rozhodnutí. Zde vedle sebe na jedné straně stavím 

klasické způsoby alternativního řešení sporů tak, jak jsou využívány převážně v obchodní 

sféře,
1
 a alternativní řešení sporů na bázi vnitrospolkové autonomie. Na tomto místě rovněž 

upozorňuji na některé změny, které přinese nová kodifikace soukromého práva.  

                                                           
1
  V tomto ohledu se zabývám zejména arbitráží, neboť ostatní alternativy (jako je třeba mediace 

a konciliace) jsou jednak smírčím způsobem řešení sporů, jednak je možné je konat bez institucionální 

struktury. Pokud už mediační službu sportovní organizace nebo sportovní soudy nabízejí, nebývají 

oproti sporným řízením příliš často využívány. Viz např. kapitolu týkající se Sportovního arbitrážního 

soudu. 
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Dále jsem se rozhodla předložit skutečnou, fungující strukturu pro řešení sportovních 

sporů. Snažím se ji hodnotit z toho hlediska, zda se v konkrétních případech jedná 

o alternativy řešení sporů, které známe v obchodním styku, nebo ne, případně zda se 

vlastně nepodobají řízení soudnímu, přičemž jediným prvkem „alternativnosti“ je to, že 

o věci reálně nerozhoduje soud. Zamýšlím se dále nad možnostmi soudního přezkumu 

a nad jeho skutečným využíváním. Pro tuto demonstraci jsem si vybrala organizační 

strukturu fotbalu. Kromě jeho významu a oblíbenosti na národní úrovni v Česku 

i v globálním měřítku disponuje totiž také jedním z nejpropracovanějších systémů interní 

normativní regulace a komplexní organizační strukturou.
2
 

Postupem od národní úrovně k úrovni mezinárodní v závěru práce logicky dospívám 

také k instituci Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne. Kromě otázek týkajících se 

podkladu jeho jurisdikce a popisu jednotlivých druhů sporů a způsobů řízení se zabývám 

některými dosud spornými otázkami, například ohledně jeho nezávislosti či vlivu na obsah 

předpisů sportovních federací a asociací. 

2. Sport a právo, sportovní spory 

2.1. Sport 

Sportovní činnost ve své rozmanitosti zahrnuje velkou skupinu aktivit a asi každý je 

schopen si pod pojmem sport představit určitou tělesnou aktivitu. Abychom mohli začít 

hovořit o vztahu sportu a práva a dále se zabývat specifickými strukturami alternativního 

řešení sporů ve sportu, bude třeba definovat pojem sport, respektive identifikovat, jaké 

aktivity lze pod tento pojem subsumovat. Nalézt přesnou definici „zastřešujícího“ pojmu 

sport je – podobně jako v jiných disciplínách – velmi obtížné a je otázka, zda je vůbec 

možné se takové definice dosíci s uspokojivým výsledkem. Normy platného práva 

uspokojivou definici neobsahují, ačkoliv s pojmem „sport“ jich operují přinejmenším 

stovky, možná i tisíce.
3
 

                                                           
2
  Opět jak v měřítku českém, tak i mezinárodním. 

3
  Králík, M.: Právo ve sportu, s. 25 an. 
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Slovo sport
4
 představovalo historicky zábavu, odvrácení od povinnosti, příjemné 

trávení volného času. V našich zeměpisných šířkách se namísto sportu dlouho vyskytoval 

pojem „tělocvik“, pod který bylo možno zařadit nejen tělesnou školní výuku (jak je 

tělocvik asi nejčastěji vnímán dnes), ale i sport, tréninkový proces, tělovýchovnou činnost 

a rovněž tělesnou výchovu a kulturu.
5
 Svého času mohlo být dokonce slovo „sport“ na 

našem území vnímáno s negativními konotacemi s ohledem na přehnanou soutěživost 

a spojení se sázením.
6
 

Jakkoliv jsme zřejmě schopni definičně odlišit jednotlivé okruhy sportovní činnosti 

v rámci sportu (například na kontaktní a nekontaktní, individuální a kolektivní, sporty 

zaměřené na výkon a mnoho jiných kategorií), paradoxně nám to stále nedává 

jednoduchou odpověď například na otázku, co ještě lze za sport považovat a co už nikoliv. 

Veškerá snažení o vytvoření uspokojivé definice sportu čelí poměrně náročným výzvám. 

Jsou jimi: 1. subsumpce činností tradičně uznávaných jako sport; 2. možnost a schopnost 

reagovat na budoucí vývoj sportu; 3. ohraničit a oddělit aktivity pojímané jako sport od 

ostatních společenských jevů; 4. vymezit stěžejní a charakteristické znaky a principy 

sportu; 5. odlišit a zdůvodnit, proč je některá činnost sportem a jiná již nikoliv, přestože 

může odpovídat typovým znakům a principům.
7
 

Z důvodů značné obtížnosti definování sportu (zejména z hlediska práva, jež se 

možná ještě více snaží nalézt stoprocentní a nenapadnutelnou definici) dokonce někteří 

autoři na tyto snahy úplně rezignují.
8
 Abychom se pro potřeby této práce dostali alespoň 

k nějakému rámcovému řešení tohoto problému, podíváme se na některé z mnoha definic 

sportu, které by mohly být užitečné nebo alespoň inspirativní. Evropská charta sportu 

vytvořená Radou Evropy přináší následující definici: „[Sport] znamená všechny formy 

tělesné činnosti, které ať už prostřednictvím organizované účasti, nebo ne, si kladou za cíl 

                                                           
4
  Etymologicky můžeme vystopovat pojem sport až k latinskému termínu disportare, odkud přešlo do 

francouzštiny ve tvaru désporter a později bylo převzato do angličtiny jako disport. Srov. Dovalil, J. et 

al: Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s 11. 

5
  Novotný, J.: Pojetí sportu v současné společnosti. In: Kolektiv autorů: Otázky sportovního práva. 

Praha: Ústav státu a práva, 2008, s. 9. Blíže srov. Pacina, V.: Sport v království českém. Praha: Mladá 

fronta, 1986. 

6
  Tamtéž. Autor cituje článek s názvem O sportu, vydaný v měsíčníku Sokol v roce 1882. Třebaže o něco 

smířlivější ke sportu, ještě v Ottově slovníku naučném z roku 1905 je možno nalézt v definici sportu 

poukaz na negativní aspekty sportu jakožto na honbu za cenami a přehnanou přípravu k závodům 

(training) a ještě tehdy je tělocvik stavěn na pomyslné druhé rameno vah. 

7
  Králík, M.: Právo ve sportu, s. 28. 

8
  Tamtéž, s. 39. 
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projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“
9
 Český zákon o podpoře sportu (jediná 

speciální právní norma regulující přímo sport)
10

 uvádí definici téměř identickou.
11

 Co se 

týká definic z per sportovních teoretiků, ty mohou být zpravidla poněkud širší a často 

odrážejí podstatu sportu nejen jako činnosti, ale současně jako kulturně-společenského 

jevu.
12

 

Z výše naznačených definic je patrné určité rozpětí významu slova sport v závislosti 

na institucionalizaci a důrazu na výkon. V zásadě se sport z tohoto hlediska dělí na tři 

úrovně:
13

 

 Sport rekreační (někdy také označován jako masový) – Pod tuto kategorii spadá 

sportovní činnost, jež je provozovaná širokou masou lidí, a to pro zábavu nebo 

pro získání/udržení tělesné kondice. Vykonáván je několik hodin týdně, bez 

institucionální organizace.  

 Sport poloprofesionální (neboli amatérský či výkonnostní) – Při provozování 

sportu této kategorieje sportovec členem sportovní organizace, účastní se závodů 

a soutěží, často na národní úrovni. Časová dotace je zde zpravidla větší než 

u rekreačního sportovce. V případě dlouhodobého výkonu může docházet 

k přechodu na profesionální úroveň.  

 Sport profesionální – Zde je sportovní činnost zpravidla hlavním zdrojem 

obživy sportovce. Tréninků, závodů a soutěží se profesionální sportovec účastní 

na každodenní bázi. Součástí je i účast na soutěžích s mezinárodním přesahem. 

Profesionální sport vykazuje nejvyšší mírou institucionalizace. Sportovec je 

                                                           
9
  „Sport“ means all forms of physical activity which, through casual or organised participation, aim at 

expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming social relationships or 

obtaining results in competition at all levels. Čl. 2 Evropské charty sportu. Dostupné on-line: 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(92)13&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=rev&

BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75> [cit. 01-08-

13]. 

10
  Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

11
  Zákonodárci se přímo inspirovali definicí Evropské charty sportu, jak ostatně dokládá i důvodová 

zpráva. Srov. Sup, M.: Sportovní normy (pravidla) a jiné neprávní prameny pravidel chování sportovce. 

In: Kuklík et al.: Sportovní právo, s. 57 vč. poznámky pod čarou č. 124. V současné době vláda 

připravuje novelu zákona o podpoře sportu. Znění novely nebylo v době ukončení prací na této 

diplomové práci k dispozici. Je otázkou, zda vůbec, případně nakolik bude novelizováno ustanovení 

obsahující tuto definici sportu. 

12
  Např. definice M. Choutky z konce 80. let 20. století. Podrobněji viz Králík, M.: Právo ve sportu, s. 32. 

13
  Dovalil, J. Malá encyklopedie sportovního tréninku. Praha: Olympia, 1982. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(92)13&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(92)13&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
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součástí tohoto institucionálního rámce zpravidla prostřednictvím členství ve 

sportovní organizaci.
14

 

Tématem této práce je institucionální rámec alternativního řešení sporů ve sportu. 

Protože sport amatérský, jak bylo výše řečeno, nedisponuje žádnou stálou institucionální 

strukturou, přichází dále v úvahu hovořit pouze o sportu poloprofesionálním, respektive 

profesionálním.
15

 

2.2. Sport a organizační struktura 

Protože se budeme bavit o vztazích ve sportu, v krátkosti nastíním obecnou 

organizační strukturu sportu, abych představila některé ze subjektů těchto vztahů. 

Nejobecnější dělení v této rovině můžeme učinit, pokud organizační strukturu rozdělíme na 

úroveň národní a mezinárodní.  

Národní úroveň v sobě zahrnuje na základní úrovni kluby (oddíly), sdružující 

sportovce, orientované na určitou sportovní činnost. Tyto kluby se mohou sdružovat do 

(mikro)regionálních svazů, které mohou mít několik různých úrovní na základě 

územního (okres, kraj, země) nebo jiného, administrativního dělení; fungují jako 

institucionální mezičlánek ve spolkové hierarchii. Na národní úrovni zastřešují tuto 

hierarchii (odvětvové) národní sportovní organizace (svazy, asociace, unie), sdružující 

jednotlivé kluby nebo (mikro)regionální svazy na základě odvětví (podle sportovní 

činnosti, např. Český svaz ledního hokeje, Fotbalová asociace ČR, Česká florbalová unie 

atp.). Aby byl výčet úplný, je třeba ještě zmínit existenci specifických národních 

sportovních organizací, které mají zpravidla jiné, specifické úkoly a zpravidla jsou 

nějakým způsobem odvozeny od organizací působících na mezinárodní úrovni. Jako 

příklad mohu uvést jednotlivé národní olympijské výbory, které jsou reprezentanty 

                                                           
14

  V současné době se čím dál častěji můžeme setkat s pojmem „sport pro všechny“. Jedná se o reakci na 

neustálý vývoj sportu a přesunem jeho hlavního těžiště směrem k výkonnostnímu, ale hlavně 

vrcholovému sportu, kde se projevuje vyšší míra profesionalizace, vyšší profitabilita a současně také 

vyšší práh pro vstup širší veřejnosti. Idea sportu pro všechny se promítá zejména do výstupů různých 

mezinárodních organizací jako snaha o využití sportu coby nástroje sociální inkluze a současně jako 

součást boje s civilizačními chorobami, zejména těmi spojenými s obezitou. Porovnáme-li oba pojmy 

(sport v. sport pro všechny), pak tedy po mém soudu „sport pro všechny“ mnohem výrazněji akcentuje 

politický a společensko-kulturní podtext sportovní činnosti, přičemž z podstaty evokuje primárně sport 

amatérský, masový. 

15
  Protože není v možnostech rozsahu této práce rozebírat případné jednotlivé rozdíly mezi těmito 

kategoriemi a protože se v zásadě u poloprofesionálního sportu většinou jedná pouze o nižší úroveň 

soutěží stejných organizačních struktur, budu v této práci dále pro zjednodušení hovořit (nebude-li 

řečeno jinak) o sportu profesionálním. 
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olympijského hnutí nebo národní antidopingové výbory zaštiťující boj proti dopingu, obojí 

na národní úrovni. 

Co se týká klubů, (mikro)regionálních svazů a odvětvových národních organizací, 

nalézáme u nich vertikální vztahy hierarchie, s určitou přiznanou mírou autonomie, což se 

(jak bude níže demonstrováno) promítá i do institucionálního rámce řešení sporů ve sportu 

na národní úrovni.  

V české realitě mohou být kluby jak občanskými sdruženími podle zákona 

o sdružování občanů,
16

 tak i obchodními společnostmi nebo jinými právnickými osobami. 

Požadovanou formu sportovních celků zákon nijak nestanoví ani neomezuje. Například ve 

fotbale se s formou klubů-občanských sdružení zpravidla setkáme u menších klubů 

účastnících se soutěží nižší úrovně, zatímco větší kluby ve vyšší soutěži jsou většinou 

obchodními společnostmi.
17

 (Mikro)regionální celky samostatnými právnickými osobami 

být jistě mohou, ale také nemusejí. Například okresní a krajské fotbalové svazy jsou 

organizačními složkami zřízenými Fotbalovou asociací ČR (FAČR) podle zákona 

o sdružování občanů, a jsou tedy sice nadány určitou mírou subjektivity, která je ovšem 

odvozená od FAČR, resp. z jejích Stanov.
18

 Na tomto místě je třeba říci, že národní 

sportovní organizace jistě nemá na území jednotlivého státu monopol na provozování toho 

kterého sportu. V rámci autonomie občanského sdružování může kdokoliv (za splnění 

stanovených podmínek) založit vlastní klub (oddíl) nezávislý na národní organizaci. Pokud 

se však tento klub chce účastnit oficiální soutěže, musí se stát členem národní organizace, 

tedy splnit podmínky pro přijetí, a jako člen je automaticky vázán veškerými jejími 

vnitřními předpisy a podrobuje se jurisdikci jejích orgánů.
19

  

Přesuneme-li se v pyramidálním hierarchickém schématu na úroveň mezinárodní, 

seznáme, že národní organizace se sdružují v organizacích mezinárodních 

(mezinárodních federacích), které mohou působit buď globálně, např. Mezinárodní 

fotbalová federace (Fédération Internationale de Football Association, dále jen „FIFA“), 

nebo pod nimi mohou být zřízeny složky na (makro)regionální úrovni, často nazývané 

                                                           
16

  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

17
  Nejsou samozřejmě vyloučeny ani jiné alternativy, jako např. klub ve formě občanského sdružení může 

být společníkem (příp. akcionářem) obchodní společnosti. Srov. např. FK ČÁSLAV jako společníka FK 

ČÁSLAV – FOTBAL s.r.o. (čerpáno z internetové databáze ARES, dostupné on-line: 

<http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=26426994&jazyk=cz&xml=1> [cit. 15-07-13]). 

18
  Čl. 17 a čl. 22 Stanov FAČR, obdobně Pražský fotbalový svaz podle čl. 21 Stanov FAČR. 

19
  Pojem jurisdikce chápu v jeho širokém smyslu slova jako podvolení se režimu rozhodování o právech 

a povinnostech konkrétních osob.  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=26426994&jazyk=cz&xml=1
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jako „mezinárodní konfederace“  např. Evropská fotbalová unie (Union des 

Associations Européennes de Football, dále jen „UEFA“). Pokud se chce klub účastnit 

soutěže organizované na (makro)regionální úrovni, musí splnit i pravidla regionální 

federace (UEFA) a v případě účasti na soutěži mezinárodní (dejme tomu soutěž národních 

celků) bude podléhat požadavkům a předpisům (a jurisdikci z toho vyplývající) 

mezinárodní federace (FIFA). 

Mezi mezinárodními sportovními federacemi a zastřešujícími svazy na národní 

úrovni pak existují vzájemné vztahy v tom smyslu, že národní svazy jako členské subjekty 

jsou povinny dodržovat určitá pravidla mezinárodních federací, např. uvést svoji 

legislativu do souladu s jejich požadavky, a zpravidla nějakým způsobem podléhají 

i jurisdikci jejich orgánů. Současně mohou být národní svazy nebo mezinárodní organizace 

členy mezinárodních organizací specifických, jako je například Mezinárodní olympijský 

výbor (MOV) nebo Světová antidopingová organizace (WADA). Spíše je tomu ale tak, že 

tyto specifické mezinárodní organizace sdružují pouze mezinárodní sportovní federace, 

nikoliv jednotlivé národní svazy.  

2.3. Sportovní vztahy a sportovní spory 

Pokud chceme hovořit o jakýchkoliv sporech, musíme vycházet z existence nějakého 

určitého vztahu. Podle subjektů se při sportu setkáváme s několika základními druhy 

vztahů. Tím nejzákladnějším je v obecné rovině vztah sportovec – sportovec. Tento vztah 

se nejjasněji projevuje ve sportech kolektivních a také tam, kde dochází ke sportovním 

výkonům mezi několika sportovci současně (např. v atletických běžeckých disciplínách).
20

 

Primárně je vztah sportovec – sportovec upraven pravidly hry nebo pravidly pro výkon 

určité sportovní činnosti.
21

 Nad dodržováním těchto pravidel dozírá jak v případě 

kolektivních, tak i individuálních sportech rozhodčí. Tento rozhodčí organizuje a řídí 

průběh sportovní soutěže a činí okamžitá rozhodnutí podle pravidel hry a v případě jejich 

                                                           
20

  O něco méně je patrný při podávání individuálních sportovních výkonů jednotlivci střídajícími se na 

sportovišti (jako příklad mohu uvést atletické disciplíny jako skoky do dálky, výšky nebo o tyči, 

případně hody oštěpem, kladivem a diskem). Zde vztah sportovec – sportovec sice stále existuje, je však 

oslaben minimální mírou interakce mezi sportovci. 

21
  V angličtině jako rules of game nebo někdy laws of game. Někdy bývají v literatuře tato pravidla 

označována také jako „technická“ (technical rules), čímž je akcentováno jejich zaměření na samotné 

jádro sportu – sportovní činnost jako takovou. 
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porušení.
22

 Důvodem dodržování pravidel je zpravidla členský vztah sportovce ke 

sportovnímu klubu nebo svazu. Právě vstupem do takového klubu nebo svazu podrobuje se 

člen pravidlům hry tak, jak je tento svaz (potažmo klub) akceptuje. Tím se dostáváme 

k dalším druhům vztahů, a sice ke vztahu sportovec – klub, sportovec – svaz, vztahy mezi 

jednotlivými kluby v rámci jednoho svazu, mezi jednotlivými národními svazy, resp. mezi 

svazem a mezinárodní sportovní federací.  

Příkladů konfliktů v rámci těchto vztahů je – i kvůli jejich provázanosti – nepřeberné 

množství, proto je zde jen demonstruji na několika příkladech.  

První příklad: Dejme tomu, že ve fotbale dojde k úmyslnému zranění jednoho hráče 

druhým, kdy útočník brankáři po zákroku uštědří ránu nohou do hlavy. Porušení herního 

pravidla bude přímo ve hře řešit jako první rozhodčí, který hráče potrestá podle toho, jak 

mu dovolují sportovní pravidla. Na úrovni sportovec (potažmo klub) – svaz bude faulující 

hráč spadat do kompetence disciplinárních orgánů svazu, které ho mohou potrestat na 

základě interních sportovních norem nad rámec toho, co umožňují pravidla hry 

rozhodčímu. V neposlední řadě bude existovat mezi sportovci vztah odpovědnosti za škodu 

podle občanskoprávní úpravy. A v úvahu připadá i postih za ublížení na zdraví podle 

norem trestního práva. Druhým příkladem bude vztah mezi kluby. Oba kluby, coby 

členské subjekty sportovního svazu, budou podléhat svazovým předpisům ohledně 

transferu hráčů. Klub A však odmítne uvolnit hráče X v souladu s těmito pravidly 

a vyžaduje za něj přemrštěné odstupné. Klub B se tak obrátí na svazové orgány, aby spor 

rozhodly. Do jejich kompetence kluby spadají na základě členství ve svazu. Do 

komplikované vztahové struktury však ještě připočítejme také vztah mezi klubem 

a hráčem, který se může (v profesionálním sportu zpravidla bude) řídit navíc smlouvou 

mezi klubem a hráčem. Třetím příkladem je vztah sportovec (potažmo klub nebo svaz) – 

mezinárodní sportovní federace (případně konfederace). V této kategorii mohu uvést 

případ ruských běžkařek Larisy Lazutiny a Olgy Danilové, jimž byl na olympijských hrách 

v Salt Lake City v roce 2002 zjištěn pozitivní dopingový nález, pročež byly mimo jiné 

zbaveny olympijských medailí. Případ řešil Sportovní arbitrážní soud (Court of Arbitration 

                                                           
22

  Protože rozhodčí stojí poněkud mimo rámec stálého institucionálního aparátu pro řešení sporů (a jejich 

rozhodovací činnost je neformální a okamžitá – prvoliniová), domnívám se, že spíše než jako 

o prvoinstančním rozhodování je přiléhavější o jejich činnosti hovořit jako o „prvoinstančním 

rozhodování sui generis“; srov. též Sup, M.: op. cit., s. 58. Z tohoto důvodu a také proto, že rozhodčí 

sami podléhají jurisdikci sportovních orgánů (např. ve věcech registračních nebo disciplinárních), je 

nezahrnuji do institucionálního rámce alternativního řešení sporů ve sportu ve smyslu, v jakém jej 

popisuji v této práci. 
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for Sport, dále též jen „CAS“), u kterého sportovkyně napadly jak rozhodnutí Mezinárodní 

lyžařské federace, tak i rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru.
23

 

2.4. Normativní regulace sportovních vztahů 

Abychom se přiblížili institucím řešícím spory vyplývající z právě naznačených 

sportovních vztahů, je třeba zamyslet se nad tím, jaké normy upravují tyto sportovní 

vztahy. V podstatě je můžeme rozdělit na dvě velké skupiny, a sice na normy právní, tedy 

normy, které mají povahu pramene práva a zpravidla formu právního přepisu, které 

pocházejí od státu, jakožto normotvůrce. Na straně druhé odlišujeme sportovní normy 

(normy vnitřní), které nemají formu pramene práva a jsou důsledkem připuštění autonomie 

sportovních spolků a svazů na základě právního řádu státu.
24

 Sem můžeme řadit na straně 

jedné samotná pravidla hry, na straně druhé vnitřní předpisy sportovních organizací, 

upravující vnitřní vztahy v rámci spolkové autonomie, tedy normy, kterými jsou zřízeny 

jednotlivé orgány těchto spolků a jsou jim svěřeny určité kompetence, mj. i rozhodování 

v případech porušení těchto vnitřních norem.  

Zde vyvstává otázka, co je to autonomie sportu nebo jeho podřízení se právu. 

V zásadě se můžeme setkat se dvěma protichůdnými názory na vztah mezi sportem 

a právem, z nichž jeden volá po autonomii sportu, jakožto výjimečně svébytného 

společenského subsystému,
25

 a druhý naopak hlásá absolutní regulaci sportu právem 

obdobně, jako je tomu v některých jiných odvětvích.
26

 Akceptovatelným přirovnáním by 

                                                           
23

  Šlo o rozhodnutí Lazutina v. IOC, CAS 2002/A/370; Danilova v. IOC, CAS 2002/A/371; Lazutina v. FIS, 

CAS 2002/A/397; Danilova v. FIS, CAS 2002/A/398. Podrobně bude o této kauze pojednáno níže v této 

práci v souvislosti s otázkou nezávislosti CAS. Dalším případem na úrovni klub – mezinárodní 

konfederace je spor mezi fotbalovými kluby AEK Atény a SK Slavia Praha a evropskou fotbalovou 

konfederací UEFA, který rovněž rozhodovat CAS. Šlo o to, že oba týmy měly už v sezóně 97/98 

stejného majoritního vlastníka (společnost ENIC). UEFA jen několik týdnů po šampionátu představila 

nová pravidla o majoritním vlastnictví a oznámila klubům, že na jejich základě povolí start v pohárové 

sezóně 1998/99 pouze Slavii. CAS zamítl podání fotbalových klubů a rozhodnutí UEFA potvrdil (CAS 

98/200).  

24
  Do sportovních norem někteří autoři řadí ještě také nepsané sportovní normy, které mají povahu 

obyčeje (podobné obyčeji podle mezinárodního práva). Zpravidla jsou odvozeny od zásady fair play. 

Příkladem takového obyčeje může být „zakopnutí míče“ ve fotbale v případě, že je některý z hráčů 

(protihráč) zraněn. 

25
  Králík, M.: Právo ve sportu, s. 112. Králík odkazuje na Zauliho pojednání s názvem Essenza del diritto 

sportivo (Perugia: 1962). 

26
  Králík, M.: Právo ve sportu, s. 113. Tentokrát odkazuje Králík na postoje z 90. let 20. století, konkrétně 

na publikace: Grayson, E., Bond, C.: Makin gFoul Play a Crime. Solicitors Journal 693, 16 July, 1993, 

a zejména Grayson, E.: Sport and the law, 2. vyd. , London, Butterworths: 1994. Je třeba říci, že se 

v případě Zauliho a Graysona jedná o dva protipóly široké škály mnoha dalších, současných názorů, 

které se přiklánějí v různé intenzitě jedním nebo druhým směrem.  
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v tomto směru mohlo být monistické a dualistické pojetí práva v mezinárodním právu 

veřejném.  

Pokud právní řád státu připouští určitou míru autonomie sportovním subjektům, 

včetně možnosti vydávat určité interní závazné normy, pak sám sobě klade meze, kdy do 

těchto norem může zasahovat. V případě rozhodování bude soud muset vzít v úvahu nejen 

právo odvozené od státu, ale bude povinen reflektovat sportovní normy a respektovat 

autonomní rozhodnutí sportovních sdružení. Dualistický přístup zastávající úplnou 

autonomii sportu by sportovním organizacím v konečném důsledku propůjčil postavení 

jakéhosi „státu ve státě“. 

Opačná koncepce (jejímž hlavním představitelem je E. Grayson) naproti tomu 

vychází z toho, že sport není nějakým uzavřeným, soukromým prostorem, do kterého je 

vstup právu vyloučen. V extrému toto nahlížení dochází až k tomu, že sportovní orgány 

nemohou uzurpovat moc orgánů státních (soudních).
27

 Takovýto (monistický) přístup 

zřejmě není na místě, neboť by v důsledku znamenal konec sportu, jak ho dnes známe.
28

 

Pokud by skutečně veškerá rozhodování spadala přímo pod jurisdikci soudů, mohly by tyto 

– dovedeno ad absurdum – přezkoumávat každé rozhodnutí rozhodčího, což by s ohledem 

na délku trvání soudního sporu relativizovalo sportovní výsledky, paralyzovalo běh 

sportovní soutěže a podstata sportu by se vytratila.  

Právě tento příklad nám názorně demonstruje, kde by zhruba měly být spatřovány 

meze možné ingerence práva do sportu. Tedy právo by nemělo zasahovat do sportu tak, 

aby narušilo nebo dokonce zničilo jeho samotnou podstatu a funkčnost. Je třeba říci, že 

i u zastánců autonomního postavení sportu přináší realita sportu (včetně daňových úniků, 

finančních machinací uvnitř klubů, a diváckého násilí) určitý konsenzus na akceptaci 

průniku práva do sportu, přičemž míra autonomie se postupně zužuje a bývá chápána spíše 

jako zdrženlivost státu v ingerenci do autonomie sportovních organizací a jejich vnitřního 

                                                           
27

  A například k tomu, že veškeré násilí na sportovištích má spadat pod sféru práva trestního, jež by měla 

mít přednost před řešením těchto záležitostí sportovními orgány. Srov. Králík, M.: Právo ve sportu, 

s. 112. 

28
  Králík v tomto kontextu odkazuje na mnohdy i velmi tvrdou kritiku Graysonova pojetí, kdy mu bylo 

např. vyčítáno, že se obrací do historie k jakémusi ideálu sportu, kdy i kontaktní sport byl 

provozováním hry a vítězství bylo jen okrajovou záležitostí. Sám Králík historickou analýzou vývoje 

sportu ve své knize dokládá, že Graysonův pohled obrácený do historie je namnoze zkreslený, neboť 

tomu není tak, že v minulosti byl sport méně násilný a nárůst brutality přináší až jeho moderní vývoj. 

Viz Králík, M.: Právo ve sportu, s. 115. 
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uspořádání včetně intervence soudů do řešení sporů ze sportu vzešlých.
29

 Osobně preferuji 

právě tento smíšený přístup, ve kterém je při uplatňování relevantních norem stěžejní 

zejména to, o jakou oblast půjde. Čím blíže budeme k podstatě samotného výkonu 

sportovní činnosti (tedy pravidlům hry nebo normám upravujícím výkon sportovní 

činnosti), bude převažovat dualistický přístup, zatímco u případů, kdy půjde o záležitosti 

dotýkající se zájmu zachování veřejného pořádku, půjde spíše o přístup monistický. 

2.5. Sportovní právo 

Budeme-li hovořit o normách vztahujících se ke sportu, nabízí se terminologická 

otázka týkající se pojmu „sportovní právo“. Rozličné názory na vztah sportu a práva (resp. 

relevantních norem) se odrážejí i v této terminologické debatě, kde se vedou spory nejen 

ohledně obsahu sportovního práva, ale i jeho samotné existenci.
30

 Zatímco podle Zauliho je 

sportovní právo souborem norem, jimiž se řídí a upravuje sport a které nemají nic 

společného s obecným právem, Grayson striktně hovoří o „sportu a právu“ a sportovní 

právo odmítá s tím, že pokud se na sport vztahují obecné normy podobně jako na jiné 

společenské aktivity, není možno hovořit o sportovním právu, neboť do této kategorie 

nelze nic konkrétního podřadit. A na druhou stranu, pokud by došlo k přijetí norem 

aplikovaných konkrétně na sport, neznamená samotné přijetí norem konstituci právního 

odvětví. 

Králík nám ve své knize Sport a právo přináší „obsahovou klasifikaci pojmu 

sportovní právo“ následovně:
31

 

1) normy s charakterem norem právních, které se dotýkají sportu buď mimoděk, 

nebo jsou aplikovatelné výlučně na sport; normy jsou výlučně součástí 

pozitivního práva; 

2) sportovní právo jako pouhá lingvistická konstrukce, ergo normy přijímané 

sportovními organizacemi prostřednictvím různých stanov a statutů, kde k jejich 

přijetí existuje právní základ; nejsou všeobecně závazné a nemají povahu 

právních norem; 

(pozn.: kategorie ad 1) a ad 2) nemají žádný společný průnik); 

                                                           
29

  Právě jednoduchost, rychlost a odbornost při řešení sportovních sporů bývá jedním z nejčastěji 

používaných argumentů pro jistou míru autonomie. Srov. inter alia Králík, M.: Právo ve sportu, s. 108. 

30
  Dosud existují autoři, kteří sportovní právo neuznávají, kromě E. Graysona např. C. Woodhouse. 

31
  Králík, M.: Právo ve sportu, s. 149 an. 
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3) souhrn norem uvedených v kategorii 1) a v kategorii 2), přičemž existuje 

požadavek na oficialitu a dodržení procedury pro normy přijímané sportovními 

organizacemi (nespadají sem ad hoc přijímaná pravidla specifická pro 

neprofesionální sport nebo například trénink); soubor všech oficiálních norem 

upravujících sport (avšak vedle sebe stojící normy právního i neprávního 

charakteru); 

4) soubor právních i neprávních norem tak, jak jsou specifikovány ve třetí 

kategorii, tentokrát společně s ad hoc pravidly; tedy skupinu doplňují variabilní 

pravidla na bázi smluvní volnosti, která se mohou odchýlit od oficiálně přijatých 

norem; 

5) pravidla morálního a etického charakteru spolu se sportovními zvyklostmi, 

zpravidla nepsaná; akceptovanost variuje případ od případu, obtížně 

sankcionovatelné; 

6) pouze sportovní pravidla regulující průběh sportovní činnosti samé; restriktivní 

chápání; nezáleží však na tom, zda jde o normy právní, neprávní, oficiální, nebo 

neoficiální; 

7) nejširší pojetí, které subsumuje kategorie ad 1) až ad 5); má pouze doktrinární 

význam, neboť stírá rozdíly mezi jednotlivými skupinami. 

Navzdory pestrosti teoretické debaty
32

 a současně absenci uspokojivého, všeobecně 

přijímaného řešení není zpochybnitelný fakt, že pojem „sportovní právo“ nejenže existuje, 

nejenže je oficiálně používán jako název vyučovaného předmětu na právnických fakultách 

vysokých škol,
33

 ale i v teoretické debatě představuje určitou – jakkoliv přesně 

neohraničenou – množinu, o které existuje nějaká obecně sdílená představa u všech 

zúčastněných.
34

 Není proto divu, že někteří autoři volají po uznání termínu „sportovní 

                                                           
32

  Podrobněji viz například Králík, M.: Právo ve sportu. 

33
  Vedle jiných právních odvětví např. finančního, správního, obchodního nebo občanského práva. Na 

právnické fakultě Univerzity Karlovy je předmět sportovní právo vyučován někdy od roku 2010. 

34
  Ať už tuto představu jednotliví autoři podporují, nebo vyvracejí. 
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právo“ coby platného popisu pro systém práva, který reguluje sportovní dění, a to přesto, 

že jsou si vědomi, že obecně není právnickou veřejností akceptován.
35

 

Podíváme-li se na způsob vývoje vzniku nového oboru (odvětví), Gardiner 

předkládá, že tento proces je složitý, neexistuje v něm žádná oficiální procedura pro uznání 

a míček je na straně praxe či vědy (academics), kdy postupně dojde z jejich strany k uznání 

rostoucí aplikace práva v nově vzniklé sféře společenského života.
36

 V každém případě by 

byť částečná shoda znamenala posun v tom směru, že by se většina pojednání zabývající se 

konkrétními praktickými jevy v tomto oboru mohla vyhnout obsáhlému úvodu 

spočívajícímu v nastínění základních problémů. Nehledě na to, jak trefně zmiňuje 

Hamerník: „[K]dyž už se setkáme i s pojmem holiday law, tím spíše lze akceptovat 

sportovní právo.“
37

 

2.6. Vztah sportu a práva – shrnutí 

Tuto kapitolu lze v zásadě uzavřít následujícím shrnutím. Přestože sport jistě není 

vyloučen ze sféry práva, v praxi toto platné právo řadu aspektů nepokrývá, což je 

nejpalčivěji vnímáno právě ve sportu profesionálním. Právě z toho důvodu přistupují 

sportovní instituce k vytváření vlastních pravidel (včetně způsobů řešení sporů), aby své 

záležitosti mohly účelně regulovat. Osobně se přikláním k závěru, že těžiště pojmu 

sportovního práva se nachází spíše na straně této autonomní regulace (i s ohledem na 

nedostatečnost regulace právní). Hledání a uspokojivé popsání vzájemného vztahu 

platného práva a sportovní regulace je v podstatě náplní vymezování mantinelů tzv. 

sportovního práva.
38

 

                                                           
35

  S tím ovšem zároveň souvisí problém s roztříštěností a nejednotností terminologie ve sportovním právu, 

viz Hamerník, P.: V čem spočívá podstata sportovního práva. In: Kuklík et. al.: Sportovní právo, s. 34. 

Je nutné si také uvědomit mnohovrstevnatost tohoto fenoménu, kdy se sport střetává s právem jak na 

úrovni vnitrostátní, tak na úrovni mezinárodní až globální, což značně komplikuje diskusi na téma, zda 

je legitimní používat spíše terminologii „sport a právo“, či zda je na místě používat termín „sportovní 

právo“. J. A. R. Nafziger v tomto ohledu dovozuje, že v případě takového sporu by u vnitrostátní 

úpravy mohlo jít spíše o remízu, zatímco v perspektivě mezinárodní musíme hovořit o procesu (vzniku 

a vývoje) mezinárodního sportovního práva. Srov. Hamerník, P.: Sportovní právo s mezinárodním 

prvkem. 1. vydání, Praha: Auditorium, 2007, s. 20 vč. pozn. pod čarou č. 19. 

36
  Gardiner et al.: Sports Law. London: Cavendish Publishing, 2006, s. 100. 

37
  Hamerník, P. In: Kuklík et. al.: Sportovní právo, s. 35. 

38
  Tamtéž, s. 21 vč. pozn. pod čarou č. 18. 
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3. Možnosti alternativního řešení sporů ve sportu v českém právu 

3.1. Soudy versus alternativní řešení sporů  

Není asi sporu o tom, že alternativy řešení sporů ve sportu nemohou být uplatňovány 

ve sféře veřejnoprávní. Tak například nelze jistě vyloučit rozhodování o úmyslném 

ublížení na zdraví z gesce státních soudů, přestože k němu došlo při hře nebo při výkonu 

sportovní činnosti.
39

 Dalším příkladem trestněprávní roviny s nevyloučitelnou jurisdikcí 

státních soudů může být dále korupční jednání nebo trestné činy hospodářské, kterých se 

může dopustit například sportovní klub. Paralelou může být v tomto směru rovněž výlučná 

jurisdikce orgánů státní správy, (např. v řízeních týkajících se vydání živnostenského 

oprávnění, v řízeních ve věcech daňových atp.). Samozřejmě, že i v této sféře může 

docházet k prolínání normativní úpravy, kdy tutéž situaci mohou regulovat vedle právních 

norem i normy sportovní (například disciplinární nebo etické řády). I v případě takové 

paralelní úpravy nebude však možné jurisdikci soudů (případně správních orgánů) 

vyloučit.  

K platnému vyloučení jurisdikce státních soudů v případě sportovních sporů může 

dojít v zásadě dvěma způsoby. Jednak se bude jednat o vyloučení jurisdikce na smluvní 

bázi tak, jak je běžné zejména ve sféře obchodní, jednak bude soudní jurisdikce vyloučena 

na bázi nezasahování do spolkové autonomie. Soudní jurisdikce se v obou těchto případech 

omezuje pouze na přezkum příslušných rozhodnutí. Na oba tyto způsoby alternativního 

řešení sporů se teď blíže podíváme jednotlivě. 

3.2. Alternativy řešení sporů na smluvní bázi 

3.2.1. Možné způsoby alternativního řešení sporů stricto sensu 

V odborné literatuře zabývající se alternativami ke „klasickému“ soudnímu řešení 

sporů se názory na to, co ještě spadá do kategorie alternativního řešení sporů (alternative 

dispute resolution, dále jen „ADR“), mohou dosti zásadně lišit. Angloamerická právní 

                                                           
39

  To, jak se s touto otázkou soud vypořádá, tedy zda bude uplatňovat trestní represi, nebo vyloučí trestní 

odpovědnost (např. na základě institutu svolení poškozeného), je věc jiná. Obecně problematika kolize 

sportovních a právních norem v případě odpovědnosti za škodu a trestněprávní odpovědnosti za zranění, 

případně smrt sportovce tvoří ve sportovním právu samostatnou otázku, jejíž komplikovanost mi 

neumožňuje se jí v této práci podrobněji zabývat, ostatně to ani není předmětem práce. V této 

souvislosti odkazuji na publikace, které se tímto tématem blíže zabývají; např. Králík, M.: Právní 

odpovědnost ve sportu. In: Kuklík et al.: Sportovní právo; případně Sádovský, S.: Právní aspekty násilí 

ve sportu. Praha: Karolinum, 2010. 
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oblast, která má k mimosoudnímu řešení sporů obecně vstřícnější přístup (a má v tomto 

ohledu i delší tradici), rozlišuje mezi rozličnými způsoby alternativ ke klasické litigaci, se 

kterými má i četné zkušenosti, neboť jsou v praxi (zejména v obchodněprávních vztazích) 

hojně využívány. Výhod řešení sporů mimo soudní síň lze spatřit hned několik. Předně se 

jedná o rychlost vyřízení sporu, snížení nákladů sporného řízení a větší pružnost než 

u pouhého rozhodování podle právního řádu (strany si mohou vybrat pravidla rozhodování, 

vč. rozhodování podle „zvykových“ systémů nebo rozhodování založeném na principech 

ex aequo et bono), další výhodou je možnost dosažení smírného řešení, které pomůže 

zachovat dobré vztahy mezi stranami sporu. Do těchto alternativ řešení sporů bychom ve 

sportu mohli zahrnout: 

 konciliaci – do sporu intervenuje třetí nezávislá osoba, jejímž účelem je 

primárně dosáhnout toho, aby strany sporu byly vůbec ochotny přistoupit na 

jednání; na rozdíl od arbitráže se strany v podstatě nepotkají u jednoho stolu 

a komunikaci zajišťuje prostředník; 

 mediaci – dobrovolný způsob možného řešení sporu, kdy se strany hledají 

možné řešení za pomoci nezávislé třetí osoby (mediátora), který strany vede 

společným dialogem a pomáhá najít vhodný způsob urovnání sporu. Na rozdíl 

od konciliace mediátor většinou sehrává aktivnější úlohu, strany spolu jednají 

u jednoho stolu. Mediátor však nemůže ve věci nijak rozhodnout; 

 arbitráž
40

 – delegování sporu k rozhodnutí třetích osob (rozhodců, arbitrů), 

kteréžto je pro obě strany závazné a vynutitelné (soudní přezkum takových 

rozhodnutí se omezuje se na několik málo stanovených případů);
41

 protistrany 

vystupují podobně jako strany sporu před soudem, podobně prací rozhodců je 

autoritativně ve věci rozhodnout; 

 kombinaci mediace a arbitráže (tzv. med-arb) – možnost zahájení arbitráže je 

podmíněna předchozí mediaci. Je možné, že v mediaci dojde k narovnání 

ohledně určitých otázek sporu a v následné arbitráži se rozhoduje již jen 

o zbytku nároků; 

 nezávislé hodnocení – případ, kdy nezávislá strana hodnotí fakta a nabízí názor, 

který má pomoci stranám dosáhnout urovnání sporu. 

                                                           
40

  Pojem arbitráž a rozhodčí řízení užívám v této práci promiscue. 

41
  Prakticky se omezuje na situace zkoumání formální pravomoci rozhodčího orgánu v dané věci 

a dodržení pravidel arbitrážního řízení. 
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Jedinou ze shora uvedených metod, které je vlastní určitý institucionální rámec, je 

právě arbitráž, která je také nejbližší a nejpodobnější soudnímu řešení sporu. Spor je sice 

s její pomocí odkloněn z jurisdikce soudů, podmínky jejího průběhu jsou však předem 

dány, ve věci autoritativně rozhoduje nezávislý orgán a strany mají postavení ne 

nepodobné stranám sporu v řízení soudním. Arbitráž je upravena vnitrostátními předpisy 

a na mezinárodní úrovni regulována různými standardy a pravidly; podobně jako soudní 

řízení i ona podléhá poplatku za řízení. Výhodu ostatních výše popsaných metod, že si 

strany mohou v průběhu sjednat různá, mnohdy kreativnější řešení jim ušitá na míru, aby 

tak mohly například zachovat dobré vztahy do budoucna, arbitráž – pro svoji převažující 

konfliktní povahu mezi stranami sporu – postrádá. V podstatě se jedná o podobně 

nadřízené rozhodnutí o sporu, jako v případě soudního řízení, jen s tím rozdílem, že toto 

řízení probíhá na soukromé bázi. Pro tuto svou podobnost s klasickou litigací (znatelně 

vyšší než u jiných metod) bývá některými autory vyjímána z ADR.
42

 V českém kontextu 

bychom v tomto duchu mohli množinu čítající arbitráž nazývat „mimosoudním řešením 

sporů“, množinu mimosoudního řešení sporů bez arbitráže
43

 pak „alternativním řešením 

sporů“. Skupina mimosoudního řešení sporů je však ještě širší, neboť by měla zahrnovat 

veškeré alternativy, včetně sporů řešených (jaksi interně) k tomu určenými orgány 

sportovních organizací. Protože ovšem v české literatuře běžně bývá pod pojem 

alternativního řešení sporů ve sportu podřazována jak arbitráž (mnohdy jako jedna z jeho 

hlavních a nedílných složek), tak i řízení před orgány sportovních organizací,
44

 i v této 

práci používán termín „alternativní řešení sporů“ souhrnně pro oba tyto způsoby řešení 

sporů. Tam, kde se v této práci hovoří pouze o alternativním řešení sporů ve smyslu ADR, 

pro rozlišení používám označení „alternativní řešení sporů stricto sensu“. 

3.2.2. Právní úprava arbitráže v ČR 

Arbitráž jako taková je v českém právu upravena zákonem o rozhodčím řízení 

a výkonu rozhodčích nálezů (dále jen jako „ZRŘ“).
45

 Podle tohoto zákona lze rozhodovat 

                                                           
42

  Poněkud nesystematické rozdíly můžeme nalézt v rozdílných vydáních týchž publikací u Gardinera. 

Srov. Gardiner et al.: Sports Law. 3. vydání. Londýn: Cavendish Publishong, 2006 (kapitola Alternative 

Dispute Mechanism in Sport) a Gardiner et al.: Sports Law. 4. vydání. New York: Routledge, 2012 

(kapitola Alternatives to Litigation). 

43
  V souladu s výše popsanou zahraniční doktrínou. 

44
  V české literatuře mohou být pro svoji povahu zařazeny někdy také bez dalšího pod arbitrážní řešení 

sporů. Srov. Kohout, D.: Uplatnění zásad tzv. spravedlivého procesu v rámci orgánů občanských 

sdružení v oblasti sportu. In: Kuklík et al.: Sportovní právo; pozn. pod čarou č. 256, když hovoří ve 

vztahu k rozhodování orgánů sportovní organizace o generální arbitrážní doložce.  

45
  Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
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případy majetkových sporů, ohledně kterých je možné uzavřít smír podle občanského 

soudního řádu (OSŘ),
46

 a to buď na základě ex post dohody stran o sporu již existujícím 

(smlouva o rozhodci), nebo a priori před vznikem sporu formou tzv. rozhodčí doložky. 

Spor pak může rozhodovat jeden nebo více rozhodců
47

 nebo stálý rozhodčí soud zřízený 

zákonem (nebo pokud jeho zřízení jiný zákon připustí). Rozhodčí orgán spor rozhoduje 

podle hmotného práva pro spor rozhodného, tzn. podle práva českého, v případě sporu 

s mezinárodním prvkem podle práva, které si strany zvolily (pokud k volbě rozhodného 

práva nedošlo, je určeno pomocí tuzemských kolizních norem), anebo se strany mohou 

dohodnout na rozhodování podle zásad spravedlnosti.
48

 

Pravomoc přezkumu soudem, který má možnost napadené zřízení zrušit 

(a v některých případech automaticky zahájit vlastní projednání věci), je zúžena na 

případy, kdy se jedná o věc, o níž nelze uzavřít rozhodčí smlouvu, případy, kdy je rozhodčí 

smlouva neplatná, zrušena nebo se na danou věc nevztahuje, dále na případy procesních 

nedostatků závažného charakteru a na případy, ve kterých OSŘ umožňuje obnovu řízení. 

Pokud se jedná o relativní neplatnost rozhodčí doložky nebo nezpůsobilost rozhodce, je 

zrušení rozhodčího nálezu soudem omezeno na případy, kdy strana napadající rozhodčí 

nález tyto námitky uplatnila v rozhodčím řízení nejpozději před jednáním ve věci samé.
49

 

V České republice dosud neexistuje stálý sportovní arbitrážní soud podle zákona 

o rozhodčím řízení, přestože můžeme zaznamenat snahy o jeho ustavení. Nový stálý 

rozhodčí soud pro sport v Česku by měla přinést novela zákona o podpoře sportu. Tento 

stálý rozhodčí sportovní soud by měl fungovat při Českém olympijském výboru (ČOV).
50

 

Znění novely nebylo v době ukončení prací na této diplomové práci k dispozici.
51

 

                                                           
46

  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

47
  Požadavky na rozhodce jsou přitom minimální, když podmínkou je pouze občanství ČR, zletilost, 

bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. 

48
  Ex aequo et bono. 

49
  Bylo-li jí to v řízení umožněno, viz §33 z. č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

50
  Zdroj: internetové stránky ČOV <http://www.olympic.cz/front/article/1107> [cit 15-05-13]. 

51
  V současné době je v Poslanecké sněmovně podán návrh zákona, jímž by byl zřízen Rozhodčí soud pro 

sport. Jedná se o poslanecký návrh, kdy by navrhovaný arbitrážní orgán byl nezávislý na současných 

sportovních strukturách a organizačně by podléhal nově zřízenému subjektu - Asociaci sportu ČR, o.p.s. 

Podle informací, které mám od předsedkyně České asociace fotbalových hráčů Markéty Haindlové, 

pochází tato iniciativa právě od samotných sportovců, kteří mají zájem na vytvoření rozhodovacího 

orgánu nezávislého na stávajících strukturách. Vláda Petra Nečase však na svém jednání vyslovila 

nesouhlas s předloženým návrhem. Návrh zákona dosud (ke dni 15. 8. 2013) neprošel prvním čtením. 

Zdroj: sněmovní tisk 984/0 a sněmovní tisk 984/1 na internetových stránkách Poslanecké sněmovny 

ČR. Dostupné on-line: <http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw> [cit. 15-08-13]. 

http://www.olympic.cz/front/article/1107
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw
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Odlišná je situace na Slovensku, kde již funguje Rozhodčí soud Slovenského 

fotbalového svazu (Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu). Původní snahy na 

Slovensku sice směřovaly ke zřízení celostátního stálého rozhodčího soudu pro sport 

zřízeného zákonem „o organizácii a podpore športu“, jeho konečné znění
52

 však přes 

několikaletou diskusi a oproti původnímu záměru žádné ustanovení o takovém sportovním 

tribunálu neobsahuje.
53

 Slovenská právní úprava je však v otázce zřízení stálých 

rozhodčích soudů podstatně benevolentnější v tom směru, že dává explicitní zmocnění pro 

zřízení rozhodčího soudu právnickým osobám, pouze s povinností vydání statutu 

a rozhodčího řádu spolu s publikací v Obchodním věstníku,
54

 zatímco česká úprava 

požaduje, aby byl stálý rozhodčí soud zřízen buď přímo zákonem, nebo pouze pokud 

zákon jejich zřízení výslovně připustí. 

V České republice tak pro sportovní prostředí existuje jediná možnost pro zajištění 

alternativního řešení sporů osobami erudovanými ve sportu – tzv. ad hoc arbitráž. 

V ad hoc arbitráži se může jednat buď o konkrétně určené rozhodce, nebo může doložka 

obsahovat způsob jejich určení. Zpravidla se tak děje prostřednictvím odkazu na příslušnou 

právnickou osobu nebo její orgán a příslušná pravidla pro rozhodčí řízení v rámci této 

osoby. Takový způsob určení rozhodců není ve světě věcí nijak neobvyklou. V České 

republice do této záležitosti ovšem nešťastně vstoupil Nejvyšší soud se svou judikaturou. 

Ve svém sjednocujícím stanovisku velkého senátu pod sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 ze dne 

11. 5. 2011 uvedl následující právní větu: „Neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé určení 

rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li na „rozhodčí řád“ 

vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě 

zákona, je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák.“
55

 Toto rozhodnutí 

Nejvyššího soudu je praxí významně kritizováno. Případy, kdy nebyla takováto rozhodčí 

doložka soudy uznána, se většinou týkaly specifických případů spotřebitelských smluv 

                                                           
52

  Zákon č. 300/2008 Z. z., o organizácii a podpore športu, ve znění pozdějších předpisů.  

53
  Podrobněji srov. Gábriš, T.: Športové právo. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011, s. 411 an. 

54
  Viz zákon. č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní ve znění pozdějších předpisů. 

55
  V této konkrétní věci šlo o rozhodčí doložku obsaženou ve smlouvě o převodu nemovitostí mezi jistou 

obchodní společností a dovolatelkou. V rozhodčí doložce bylo uvedeno, že „spory mezi účastníky 

budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. podle 

Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s.r.o.“ Dovolatelka namítala, že 

nešlo o platnou rozhodčí doložku a jako argumentaci vyložila ustanovení zákona o rozhodčím řízení 

tak, že rozhodčí doložka musí obsahovat buď počet a osoby rozhodců explicitně, nebo musí stanovit 

způsob jejich určení. Možnost vydávat pravidla a řády, které určují způsob stanovení rozhodců, se však 

podle argumentace dovolatelky měla vztahovat toliko jen na stálé rozhodčí soudy.  
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(kde soudy cítily potřeby chránit spotřebitele jako slabší stranu sporu). V zásadě se také 

nejednalo až tak o sjednocení judikatury Nejvyššího soudu, jako spíše o názorový 

veletoč.
56

 Problém ochrany spotřebitele mezitím zčásti vyřešila novela ZRŘ. Nevyloučila 

ale obecnou možnost, aby doložka obsahovala pouze způsob určení rozhodců. Damoklův 

meč zmiňovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu se však nad takovými rozhodčími 

doložkami nadále vznáší. K tomu je třeba přičíst, že postavení sportovců vůči klubům při 

uzavírání profesionální smlouvy se v mnohém může podobat postavení spotřebitele. 

Ať už kvůli nižší míře informovanosti a orientace ve věcech rozhodčí doložky, nebo kvůli 

adhezní povaze uzavírané profesionální smlouvy. Pokud by však soudy přistupovaly 

k arbitráži tímto způsobem, postupně by mohly (dovedeno ad absurdum) přiznat zvýšenou 

ochranu také příliš mladým lidem, starým lidem, nemocným lidem, lidem v nouzi, lidem se 

základním vzděláním a pod rouškou ochrany v podstatě omezit smluvní volnost stran 

a arbitráž jako alternativu k soudnímu řešení sporů z velké části paralyzovat. 

3.3. Rozhodování sportovních orgánů v rámci spolkové autonomie 

Zastřešující sportovní organizace v České (sportovní asociace, svazy, unie) republice 

mají zpravidla právní formu občanského sdružení podle zákona o sdružování občanů (dále 

jen „ZSO“).
57

 Tento zákon je prováděcím právním předpisem k ústavně zaručenému právu 

sdružovacímu
58

 a nejen jeho sporá úprava (22 paragrafů) svědčí o tom, že podstatou tohoto 

základního lidského práva je právě autonomie těchto sdružení a nezávislost na státu.
59

 Tato 

autonomie se pak zásadně promítá jak do volnosti vytváření a uspořádání vnitřní 

organizační struktury, tak i do možnosti vlastní úpravy řešení vnitřních záležitostí, včetně 

řešení sporů. Možnost vytvářet vlastní orgány včetně přidělení určitých vnitřních 

pravomocí není zákonem nijak omezena a ani pro vytvoření orgánů řešící spory neexistuje 

                                                           
56

  Jak ukazuje na průřezu judikatury NS J. Kos ve svém článku Pohled na vývoj a změnu judikatury 

Nejvyššího soudu ČR týkající se rozhodčích doložek a postavení arbitrážních center na serveru 

epravo.cz. Dostupné on-line:  <http://www.epravo.cz/top/clanky/pohled-na-vyvoj-a-zmenu-judikatury-

nejvyssiho-soudu-cr-tykajici-se-rozhodcich-dolozek-a-postaveni-arbitraznich-center-75637.html?mail> 

[cit. 05-08-13]. 

57
  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

58
  Čl. 20 odst. 1, 3 a 4 Listiny. 

59
  Srovnej nález Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 90/06: „Právní úprava práva na svobodné sdružování 

je založena na principu odloučenosti od státu, na principu členské samosprávy, do níž stát nesmí nijak 

zasahovat, neboť mu to zakazuje ústavní princip odluky soukromoprávních korporací spolkového práva 

od státu, a též na principu práva člena na soudní ochranu proti rozhodnutí orgánu společnosti, které je 

v rozporu se zákonem nebo stanovami, příp. jiným vnitřním předpisem. Pokud toto právo není využito, 

je případný následný soudní přezkum limitován; může se koncentrovat pouze do posouzení, zda byl 

dodržen procedurální postup při přijímání příslušného rozhodnutí.“ 

http://www.epravo.cz/top/clanky/pohled-na-vyvoj-a-zmenu-judikatury-nejvyssiho-soudu-cr-tykajici-se-rozhodcich-dolozek-a-postaveni-arbitraznich-center-75637.html?mail
http://www.epravo.cz/top/clanky/pohled-na-vyvoj-a-zmenu-judikatury-nejvyssiho-soudu-cr-tykajici-se-rozhodcich-dolozek-a-postaveni-arbitraznich-center-75637.html?mail
file:///C:/Documents%20and%20Settings/uživatel/Plocha/DIPLOMKA/document-view.seam%3fdocumentId=njptembqgzptemrtl52xg3q
file:///C:/Documents%20and%20Settings/uživatel/Plocha/DIPLOMKA/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bonnxxe4dpojqwgzi
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povinnost předchozího zákonného zmocnění,
60

 jako je tomu u rozhodčích orgánů podle 

ZRŘ. Není omezena ani věcná působnost rozhodování těchto orgánů, mohou tedy 

rozhodovat vnitřní spory podle vlastních sportovních norem (např. disciplinární spory, 

spory z dopingu a jiné). Požadavky na členy rozhodovacích orgánů spolu s vytvořením 

řádu upravujícího procesní pravidla je pak rovněž plně v kompetenci sportovní organizace. 

Jak je vidět, úprava alternativního řešení sporů uvnitř organizace je v Česku mnohem 

volnější než úprava rozhodčího řízení podle ZRŘ a tyto obě úpravy se značně liší. Už jen 

z toho důvodu je vhodné tyto instituce terminologicky rozlišovat a o příslušných orgánech 

sportovních organizací nehovořit (ve vztahu k arbitráži podle ZRŘ) jako o rozhodčích 

(nebo arbitrážních), bez ohledu na jejich název v rámci té které sportovní organizace (vedle 

různých disciplinárních, odvolacích, revizních nebo technických výborů a komisí můžeme 

totiž nezřídka narazit i na název arbitrážní komise/výbor). 

3.3.1. Možnost soudního přezkumu – současná právní úprava  

Co se týká možnosti soudního přezkumu, ustanovení § 15 zákona o sdružování 

občanů jde v míře autonomie ještě dál, než jak je tomu u rozhodčího řízení podle ZRŘ, 

když stanoví:  

„(1) Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již 

nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, 

může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od 

rozhodnutí, požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem 

a stanovami; (2) Soud v řízení postupuje podle občanského soudního řádu.“ 

Tím omezuje soudní přezkum rozhodnutí sportovních orgánů hned několika 

způsoby. Jednak zmiňuje soudní ochranu pouze proti takovému rozhodnutí, proti němuž 

není v interní hierarchii organizace přípustný opravný prostředek – tedy nutí dotčenou 

fyzickou nebo právnickou osobu (člena organizace) vyčerpat veškeré vnitřní dostupné 

prostředky nápravy, ať už řádné, nebo mimořádné. Přičemž je nepodstatné, jak je tento 

opravný prostředek ve stanovách upraven nebo nazýván (např. námitka, odvolání), pokud 

takovým prostředkem může být zvráceno rozhodnutí nižší instance.
61

 Zde je vidět další 

z rozdílů mezi klasickou arbitráží a alternativním řešení sporů prostřednictvím orgánů 

                                                           
60

  Natož pak povinnost zřízení takových orgánů formou zákona. 

61
  Komentář k § 15 ZSO, převzato z elektronické databáze Beckonline, verze z roku 2010. 
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sportovních asociací. Klasické arbitrážní řízení je zpravidla jednoinstanční. Rozhodčí nález 

je konečný a nepřipouští žádné opravné prostředky, pouze možnost soudního přezkumu. 

Jako hledisko přezkumu stanoví nezákonnost takového rozhodnutí nebo jeho rozpor 

se stanovami. Za rozpor se zákonem je třeba považovat nejen rozhodnutí, které je 

v rozporu s platnými právními předpisy, ale i takové, které je bude obcházet. S ohledem na 

to, že právní předpisy zakotvují neplatnost i pro úkon příčící se dobrým mravům,
62

 je třeba 

i dobré mravy zahrnout do kritérií nezákonnosti.
63

 

Zákon stanoví, že aktivní legitimaci k žalobě podle § 15 ZSO má pouze člen 

sdružení. Členem se podle judikatury nemíní organizační složka, byť by měla právní 

subjektivitu.
64

 Aby nedošlo k upírání soudní ochrany osobám, které již nejsou členy (např. 

právě v důsledku napadeného rozhodnutí), ale jichž se rozhodnutí orgánu sdružení 

dotýká,
65

 rozšířila judikatura extenzivně aktivní legitimaci i na tyto případy.
66

 

Uplatnění soudní ochrany je v § 15 zákona o sdružování občanů ještě poměrně 

zásadně omezeno dvěma lhůtami, subjektivní 30 dnů a objektivní 6 měsíců, které mají 

prekluzivní povahu.
67

 Soud k nim musí přihlížet z úřední povinnosti a jejich uplynutí 

znamená zánik práva člena na přezkum rozhodnutí. To se na první pohled může jevit jako 

odpírání spravedlnosti podle čl. 36 odst. 1 Listiny ve spojení s čl. 90 Ústavy. Je však třeba 

podotknout, že v takovém případě nic nebrání členovi sdružení (i nečlenovi) podat k soudu 

obecnou žalobu na určení, zda tu vztah nebo právo je, či není podle OSŘ.
68

 V takovém 

případě však bude muset splnit veškeré podmínky, např. prokazovat naléhavý právní 

zájem.
69

 

A konečně, rozhodnutí soudu v takovém případě omezuje pouze na deklaratorní 

prohlášení, zda rozhodnutí bylo, či nebylo v souladu se zákonem nebo stanovami. 

                                                           
62

  Úprava v NOZ klade na dobré mravy ještě větší důraz a soulad jednání s dobrými mravy stanovuje jako 

principiální zásadu prostupující celým zákoníkem. 

63
  Tamtéž. 

64
  Srov. výklad o organizační struktuře ve sportu na příkladu FAČR. 

65
  Např. bylo napadeným rozhodnutím rozhodnuto o zániku jejich členství. 

66
  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Cdo 2890/99, 28 Cdo 1018/2005 (nárok 

z majetkového vyrovnání s dřívějším členem sdružení). 

67
  Tamtéž. 

68
  Srov. rozhodnutí Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 2542/2007. 

69
  Typicky jsou tyto žaloby využívány ve sporech o vzniku členství v občanském sdružení. 
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Promítnutí rozhodnutí soudu do vnitřních poměrů občanského sdružení je tak pouze na 

občanském sdružení samotném, což lze považovat za projev vnitřní autonomie.
70

 

Pokud můžeme z právní úpravy vnímat nějakou povinnost směřovanou ke sportovní 

organizaci, někdy za ni bývá považován implicitní požadavek zavedení dvouinstančnosti 

rozhodovacího mechanismu coby jednoho z minimálních standardů alternativního řešení 

sporů mimo rámec justice. Povinnost dvouinstančnosti řízení v rámci občanských sdružení 

dovozuje ze znění § 15 ZSO např. Ústavní soud v nálezu I. ÚS 3486/10, kde praví „§ 15 

(ZSO, který) v případě soudní ochrany členů klade zákonný požadavek na to, aby stanovy 

sdružení obligatorně upravovaly dvouinstanční rozhodování, jak to nezpochybnitelně 

požaduje formulace části § 15 odst. 1 ZSO: ,Považuje-li člen sdružení rozhodnutí 

některého z jeho orgánů, proti němuž již podle stanov nelze podat opravný prostředek‘.“ 

Požadavek dvouinstančnosti sice můžeme považovat za oprávněný regulativ pro 

ustavování rozhodovacích orgánů sportovního sdružení. Avšak neztotožňuji se s tím, že by 

ze znění § 15 ZSO vyplývala přímo taková povinnost. Pokud by absentovala možnost 

odvolání k druhé instanci, nastoupila by po mém soudu automaticky možnost soudního 

přezkumu, přičemž soud by nemohl tento návrh odmítnout pro nevyčerpání opravných 

prostředků, pokud takové vůbec neexistují. Druhou námitkou je, že i kdyby tato povinnost 

řádně v zákoně zakotvena byla, je možné, že dvouinstančnost bude v rámci sdružení sice 

formálně existovat, ovšem požadavek řádného odvolacího řízení nebude řádně naplněn 

materiálně (nebo nebude naplněn pro veškeré typy sporů řešené v rámci sdružení). 

To byl donedávna případ i Českomoravského fotbalového svazu (předchůdce dnešní 

FAČR). Původní Odvolací a revizní komise ČMFS vystupovala v pozici orgánu druhé 

instance v několika případech, které byly uvedeny ve Stanovách ČMFS, v úplnosti pak ve 

Statutu Odvolací a revizní komise. Jednalo se o poměrně široký okruh případů. Jmenovitě 

byla Odvolací a revizní komise nadána pravomocí rozhodovat o odvolání proti 

rozhodnutím registračního úseku ČMFS ve věcech přestupních a registračních, 

o odvoláních ve věcech soutěžních a disciplinárních proti rozhodnutím komisí (přitom 

pravomoc nad rozhodnutími řídících komisí pro Čechy a Moravu v té době nebyla dosud 

jednoznačně Stanovami ČMFS upravena) a Statut Odvolací a revizní komise pak ještě 

přidával pravomoc Odvolací a revizní komisi rozhodovat o odvoláních ve věcech odnětí 

                                                           
70

  Některé starší judikáty (např. rozhodnutí Ústavního soudu pod IV. ÚS 466/97) hovoří o kasačním 

principu řízení s oprávněním okresního soudu rušit napadené rozhodnutí. Tento názor však vycházel 

z předchozí právní úpravy účinné do 31. 12. 2002, která umožňovala požádat okresní soud 

o přezkoumání napadeného rozhodnutí, nikoliv o určení, zda je v souladu se zákonem a stanovami. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/uživatel/Plocha/DIPLOMKA/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomf2xi33on5wwszi
file:///C:/Documents%20and%20Settings/uživatel/Plocha/DIPLOMKA/document-view.seam%3fdocumentId=njptcojzhbpweyk7gzptox3torzf6nru
file:///C:/Documents%20and%20Settings/uživatel/Plocha/DIPLOMKA/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bon5vxezltnzuv643povshs
file:///C:/Documents%20and%20Settings/uživatel/Plocha/DIPLOMKA/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bon5vxezltnzuv643povshs
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platnosti průkazu trenéra. Co však – značně nesystematicky – chybělo, byla pravomoc 

rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí Arbitrážní komise. Jedinou možností u sporů 

rozhodovaných Arbitrážní komisí bylo odvolat se proti takovému rozhodnutí opět k tomuto 

orgánu, přičemž o odvolání mělo rozhodovat pětičlenné kolegium s požadavkem neúčasti 

těch arbitrů, kteří případ rozhodovali v první instanci. Na první pohled možná přijatelná 

autoremedura nemohla dobře fungovat nejen z důvodů personálních.
71

 Spolu 

s nepřehlednou vnitřní normativní úpravou se ukázala být neúnosnou právě v případě, kdy 

mělo dojít na soudní přezkum rozhodnutí podle § 15 zákona č. 83/1990 Sb. Soudy totiž 

vnitřní legislativu mohly interpretovat v tom smyslu, že orgánem druhé instance proti 

rozhodnutím Arbitrážní komise je Odvolací a revizní komise ČMFS. Například tak učinil 

pražský obvodní soud v rozhodnutí pod spisovou značkou 30 C 155/2009, kde opřel tento 

svůj pohled o ustanovení čl. 10 odst. 3 Stanov ČMFS, který interpretoval následovně: 

„...[K]omise je rovněž povolána na základě podnětů (...)rozhodovat o dalších věcech podle 

řádů a předpisů ČMFS.“ V uvedeném rozhodnutí na základě takového výkladu (z hlediska 

jazykové a systematické interpretace poněkud kontroverzního) zamítl žalobu proti 

rozhodnutí Arbitrážní komise ČMFS pro nevyčerpání opravných prostředků tak, jak to 

ukládá § 15 zákona o sdružování občanů, citovaný v úvodu této práce. Protože samozřejmě 

existuje možnost se proti nesprávnému rozsudku soudu odvolat,
72

 nelze v takovém případě 

mluvit o odepření spravedlnosti. V konkrétní realitě sportu, kdy je akcentován požadavek 

na rychlost řešení sporu, je ale neodbornost soudců ve spojení s časově náročnými 

opravnými mechanismy (a se značnou nejistotou ohledně konečného výsledku) velký 

problém. Dlužno dodat, že nové stanovy FAČR na tento nedostatek reagovaly, když jednak 

došlo ke vniku Sboru rozhodců pro rozhodování záležitostí původně spadající pod 

Arbitrážní komisi v první instanci (čímž se Arbitrážní komise stala plnohodnotným 

odvolacím orgánem). Jednak došlo k úpravě „zbytkové klauzule“ ohledně Odvolací 

komise (dříve Odvolací a revizní komise), která stanovila, že pro možnost uplatnění 

přezkumu mimo výčet uvedený ve stanovách musí existovat explicitní zmocnění 

v předpisech a řádech ČMFS. 

                                                           
71

  Diskutabilní mimo jiné i z praktického hlediska kvůli nedostatečnému obsazení (devět členů a dva 

náhradníci) při podmínce vyloučení tří rozhodců rozhodujících v první instanci. 

72
  Původně byl částečně zastáván názor o jednoinstančnosti procesu o žalobě člena sdružení (rozhodnutí 

NS pod sp. zn. 30 Cdo 275/2002), nakonec došlo k ustálení praxe na respektování plné aplikace OSŘ, 

tedy i možnosti podání opravných prostředků (např. rozhodnutí NS pod sp. zn. 28 Cdo 1618/2006). 
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3.3.2. Soudní přezkum podle současné právní úpravy – judikatura 

V českém prostředí lze i v rozhodování Nejvyššího soudu pozorovat, že otázka 

přezkumu rozhodnutí orgánů sdružení není jednoznačná a je posuzována značně 

kazuisticky. Což lze demonstrovat na dvou nedávných rozhodnutích Nejvyššího soudu.
73

 

V rozsudku pod sp. zn. 28 Cdo 4380/2011 Nejvyšší soud extenzivně vyložil § 15 

ZSO a posvětil soudní přezkum nejen na procesněprávní aspekty rozhodnutí orgánu, ale 

i na kontrolu hmotněprávní. V daném případě Arbitrážní komise dřívějšího ČMFS uložila 

klubu X povinnost zaplatit klubu Y smluvní pokutu podle smlouvy o hostování hráče za to, 

že klub X nasadil tohoto hráče do soutěžního utkání proti klubu Y. Klub X argumentoval 

kromě jiného tím, že Arbitrážní komise nesprávně interpretovala ustanovení o smluvní 

pokutě ve smlouvě mezi kluby. Nejvyšší soud dal v tomto rozhodnutí za pravdu soudu 

první instance, kdy tento soud odůvodnil přezkum výkladu znění smlouvy mj. tím, že § 15 

ZSO se nevztahuje pouze na kontrolu procesněprávní, ale i na kontrolu hmotněprávní, 

protože hrozí, že by spolek mohl vydávat nesmyslná rozhodnutí, která by však byla 

procesně v pořádku. 

Naopak určitou mez pro ingerenci soudů podle § 15 ZSO naznačil rozsudek 

Nejvyššího soudu pod sp. zn. 28 Cdo 2304/2011. V tomto sporu napadal žalobce 

rozhodnutí Odvolací a revizní komise (ORK), přičemž argumentaci opíral o to, že člen 

ORK podílející se na rozhodnutí, byl do této komise podle rozhodnutí soudu (v jiném 

řízení) zvolen v rozporu se zákonem a stanovami. NS dovozuje, že pokud by měl soud 

přezkoumávat v rámci soudní ochrany jeho člena veškerá interní rozhodnutí jednotlivých 

orgánů občanského sdružení, znamenalo by to překročení únosných mezí ingerence do 

autonomie spolkové činnosti. A uvádí příklad této (ne)únosné hranice: „Měl-li by soud (...) 

přezkoumávat ve dvouinstančním řízení například každé rozhodnutí o schválení přestupu 

sportovce mezi kluby sportovního svazu – a přestupů je v každém přestupním termínu 

většího svazu třeba i několik set –, pak by se stal soud jakýmsi dozorcem nad spolkovým 

děním, což je krajně nežádoucí a z pohledu čl. 20 odst. 1, 3 Listiny základních práv 

a svobod i protiústavní. Naproti tomu rozhodnutí o finančně citelné pokutě, uložené členu 

spolku (sportovnímu klubu) jako disciplinární sankce, se soudnímu přezkumu nevyhne 

                                                           
73

  Inspirace z Hamerník, P.: Sportovní právo, s. 8, 9. 
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(...).“
74

 NS zde přistoupil k teleologickému výkladu prostřednictvím tzv. teleologické 

redukce
75

 a jeho obecným závěrem je: „Dojde-li k významnému zásahu do práv člena 

občanského sdružení, nesmí být jeho soudní ochrana redukována. Při (eventuálně) 

minimálním, málo intenzivním konfliktu rozhodnutí orgánu občanského sdružení s dílčím 

členským právem musí člen vzít v úvahu, že do sdružení vstoupil dobrovolně a že součástí 

vnitrospolkové demokracie je též podrobení se rozhodnutí spolkového orgánu.“ 

Pokud si soud musí „vypomáhat“ konstrukcí teleologické redukce 

(a v předcházejících rozsudcích restriktivním omezením uplatnitelnosti práva člena podle 

§ 15 ZSO), vyvstává otázka, zda je aktuální právní úprava vhodná pro prostředí sportu 

a dokáže reagovat na jeho současnou podobu. Čím dál vyšší profesionalizace znamená, že 

pro mnoho zúčastněných sportovců se jedná fakticky o výdělečnou činnost a jediný zdroj 

příjmů (přičemž není jiná možnost pro vykonávání této činnosti než jako člen sportovní 

organizace), což se poněkud vymyká doktríně o dobrovolnosti členství ve sdružení ve 

vztahu k „málo intenzivním zásahům“. Právě ekonomické aspekty mohou (a zpravidla 

k tomu dochází) nepříznivě dopadat zejména na profesionální sportovce, kteří se dostanou 

do sporu s kluby nebo samotnými sportovními organizacemi – a činit tak většinu 

rozhodnutí sportovních orgánů „významnými zásahy do práv člena sdružení“. 

Důkazem nerovného postavení sportovce ve vztahu ke klubům a sportovním 

organizacím je i zakládání různých hráčských asociací, které podobně jako odbory mohou 

důrazněji hájit zájmy svých členů.
76

 Za dosažení určitého dílčího úspěchu na poli 

prosazování práv sportovců prostřednictvím mezinárodní asociace lze považovat například 

Memorandum o porozumění mezi světovou asociací profesionálních fotbalových hráčů 

FIFPro (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels) 

                                                           
74

  K časovému hledisku řešení sportovních sporů uvádí: „Odvolací soud tedy nepochybil, opřel-li svou 

argumentaci mimo jiné o zjištění ohledně důsledků soudního rozhodnutí, kterým by mělo být rozhodnutí 

Odvolací a revizní komise ČMFS ze dne 12. 12. 2008 zrušeno. Žádné důsledky by nenastaly – výsledky 

příslušné fotbalové soutěže by zůstaly v platnosti. Ochrana práv žalobce jako členského subjektu ČMFS 

by nebyla posílena, účel zákona je tu vyprázdněn (...). Žalobcem tvrzenou protiprávností napadeného 

rozhodnutí se zde soud nezabýval. Důvodem je, že delikt potrestaného žalobce je svou intenzitou 

minimální a že újma na straně žalobce již není reparovatelná. Není tedy žádoucí, aby v posuzované věci 

soudy zasahovaly do vnitrospolkového rozhodování – ani po stránce procedurální, ani po stránce 

věcné.“ 

75
  K problémům teleologické redukce podrobně Gerloch, A.: Právně teoretické alternativy oslabení 

normativní relevance právních textů. In: Gerloch, A., Tomášek, M. (et al.):Teoretické a ústavní impulzy 

rozvoje práva. Edice s názvem Nové jevy v právu na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2010. 

76
  Záleží potom na protitlaku, který tato hráčská sdružení dokážou vyvinout na sportovní organizace, aby 

přijaly odpovídající vnitřní legislativu, která jim zajistí lepší postavení v rozhodování sporů. Viz např. 

odložení startu kanadsko-americké NHL na podzim roku 2012 kvůli sporům mezi hráčskou asociací 

(NHLPA) a vedením NHL o podobě nové kolektivní smlouvy. 
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a UEFA, které stanoví rámcové standardy na obsah profesionálních hráčských smluv.
77

 Jak 

je z něj však vidět, snaha hráčů o ochranu v případech řešení sporů se neubírá cestou 

podřízení sportovních záležitostí (sporů ze smluv) soudní jurisdikci. Naopak je opakovaně 

proklamovaným zájmem (obou stran) řešit spory v rámci fotbalu (within football) 

s důležitostí vyváženého zastoupení v orgánech rozhodující spory a za implementace 

řádných arbitrážních procedur.
78

 

Dalším argumentem pro potřebu změny právní úpravy může být objem 

ekonomických prostředků alokovaných a distribuovaných ve sportu (platy hráčů, 

transferové poplatky, zisky z vysílacích práv, reklamy, sponzoring apod.). Sportovní 

asociace mnohdy coby své členy sdružují kluby se statusem obchodních společností,
79

 

které budou orientovány spíše na dosahování zisku, na rozdíl od občanských sdružení 

podle zákona o sdružování občanů, u nichž pravděpodobně zákonodárce (i ústavodárce) 

předpokládal naplnění cílů jiných.
80

 Jsme v situaci, kdy někteří členové sdružení podléhají 

samostatně mnohem přísnější úpravě, než sdružující organizace. Jen pro zajímavost lze 

zmínit i fakt, že jediný současný zákon přímo upravující sport v České republice (zákon 

o podpoře sportu) obsahuje v osmi (sic!) paragrafech v zásadě pouze proklamaci podpory 

sportu ze strany státu a územně samosprávných celků, plus pravidla upravující povinnost 

pořadatelů zamezit násilí na hřištích. Naproti tomu třeba myslivost (myslivecká sdružení 

rovněž fungují podle zákona o sdružování občanů), která má v současnosti nesrovnatelně 

menší ekonomický a společenský podtext,
81

 je v zákoně o myslivosti upravena o poznání 

důkladněji a komplexněji.
82

 Nejen na tom, je vidět, že konkrétně v České republice není 

problémem ani tak omezená možnost ingerence soudů do sportovních věcí,
83

 ale spíše 

absence odpovídajícího legislativního rámce pro sportovní organizace. 

                                                           
77

  Memorandum of understanding between the Union des Associations Européennes de Football (UEFA) 

and the Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPro) „FIFPro 

Division Europe“ ze dne 11. října 2007 (dále jen jako „Memorandum“). 

78
  Čl. 1.4 a 2.6 a odstavec „Dispute resolution“ Přílohy č. 1 Memoranda. 

79
  Nejčastěji se můžeme setkat s kluby, které jsou společnostmi s ručením omezeným nebo akciovými 

společnostmi. 

80
  Srovnejme např. platformu různých amatérských divadelních sdružení, lokálních spolků založených za 

účelem rozvoje obcí a kultury, rozličná sdružení zabývající se ochranou přírody, rybářská a myslivecká 

sdružení atp. 

81
  Až na výjimky provozují myslivci myslivost ve svém volném čase, a ne za účelem obživy. 

82
  Srov. znění zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu se zněním zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

oba ve znění pozdějších předpisů, ve stavu ke dni 22. 7. 2013. 

83
  Soudy ji opakovaně restriktivně vykládají samy (viz celý text rozsudku NS pod sp. zn. 28 Cdo 

2304/2011). 
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3.3.3. Nový občanský zákoník a soudní přezkum rozhodování v rámci 

spolkové autonomie 

S ohledem na blížící se účinnost zcela nové komplexní úpravy soukromého práva je 

třeba upozornit na legislativní změny ohledně poměrů spolkové autonomie, kterou přináší 

právní úprava v novém občanském zákoníku (dále jen jako NOZ).
84

 Důvodová zpráva 

k NOZ
85

 předpokládá zrušení zákona o sdružování občanů a inkorporování nově zavedené 

úpravy do paragrafů NOZ. Konkrétně bude tato problematika upravena v § 214 až 302 

NOZ.  

S ohledem na rozsah této práce není v jejích možnostech obsáhnout komplexní 

komparaci současné zákonné úpravy ústavně zaručeného práva na sdružování občanů 

a nové úpravy spolkové.
86

 Omezím se proto na obecné prohlášení, že nová úprava je 

značně obsáhlejší a při zachování spolkové autonomie (možností odchýlit se od 

dispozitivních norem) přináší jakýsi návod, resp. základy vnitřní organizační struktury 

spolku, včetně explicitních ustanovení hovořících o orgánu řešící spory.
87

 NOZ takový 

orgán nazývá obecně „rozhodčí komisí“. Terminologicky toto označení výrazně evokuje 

rozhodčí řízení podle ZRŘ. V důvodové zprávě se uvádí, že se zamýšlí přiznat 

rozhodnutím rozhodčí komise vykonatelnost. Podrobnou úpravu řízení před komisí, včetně 

formalit rozhodnutí spolu s nezbytnou evidencí rozhodovaných záležitostí, ale i soudní 

přezkum rozhodnutí rozhodčí komise vyhrazuje DZ NOZ zvláštnímu zákonu. Bude třeba 

vyčkat znění této zmiňované právní úpravy, jak bude takové rozhodování v rámci rozhodčí 

komise vypadat. Po mém soudu se však jedná o nešťastně zvolenou terminologii, neboť 

jedním ze základních principů rozhodčího řízení je mimo jiné nadřízené rozhodování 

orgánu, nezávislého na subjektech, o jejichž nárocích rozhoduje. Takové postavení orgán 

spolku nemá, neboť je přímo odvozen od spolku.  

Co se týká soudního přezkumu, obsahuje úprava NOZ možnost dovolávat se 

neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku (§ 258 až 261 NOZ). Úprava uvádí výslovně, že se 

neplatnosti může kromě člena dovolávat také třetí osoba, existuje-li u ní zájem hodný 
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  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

85
  Konsolidovaná verze důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné on-line: 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf> [cit. 13-

08-13]. 

86
  Jedním z hlavních terminologických rozdílů bude ten, že zanikne pojem „občanské sdružení“ a nově 

bude nahrazen pojmem „spolek“. 

87
  Jedná se o § 243 a 265 až 267 NOZ.  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


28 

právní ochrany. Důvod pro vyslovení neplatnosti zůstává stejný – je jím rozpor se zákonem 

nebo stanovami. Došlo však k prodloužení prekluzivních lhůt pro uplatnění práva na 

přezkum, subjektivní lhůta nově činí tři měsíce, objektivní jeden rok. NOZ však také 

explicitně řeší konflikt zájmů člena a spolku, přičemž tam, kde neexistují závažné právní 

následky potenciálně neplatného rozhodnutí, preferuje stabilitu poměrů korporace. 

Současně v témže duchu chrání práva třetích osob nabytá v dobré víře. Za takových 

podmínek tedy soud nemá přistoupit k vyslovení neplatnosti. Aby však porušení práva 

spolku, jímž je dotčen člen, nezůstalo bez sankce, přináší NOZ nově právo takového člena 

na přiměřené zadostiučinění.
88

 Podle vyjádření v důvodové zprávě má být taková sankce 

efektivnější než paušálně přijímané rozhodnutí o neplatnosti. 

Jak je vidět, nová právní úprava jednak přináší z hlediska sportu zlepšení ve smyslu 

podrobnější a přesnější úpravy, než jak tomu je u dosud platného zákona o sdružování 

občanů. Dále se jí po mém soudu poměrně dobře podařilo vyřešit vyvážení zájmů mezi 

zachováním autonomie spolku na straně jedné a právem člena na straně druhé. Dosud tento 

konflikt řešila pouze judikatura, a pokud převážil zájem nenarušování autonomie spolku, 

neexistovala žádná možnost, jak alespoň zohlednit zájem člena. Nová úprava přináší 

v tomto jednoznačně pozitivní krok směrem k spravedlivému řešení takového sporu, bez 

zbytečného prolamování spolkové autonomie, jako ústavně chráněné hodnoty.  

3.4. Povaha rozhodování sportovních sporů v ČR (obecně) 

Jak vyplývá z výše uvedeného, z vysoké míry autonomie občanských sdružení je 

odvozena i značná autonomie ohledně řešení sporů uvnitř takového sdružení. Na rozdíl od 

nutnosti smluvního ujednání pro alternativní řešení sporu podle ZRŘ, podřízení se 

rozhodovacím procesům orgánů sportovní organizace vychází ze samotného členství 

v takové organizaci.
89

 V praxi se sice setkáváme s explicitním vyloučením soudní 

jurisdikce v podobě ustanovení ve stanovách sportovní organizace, které může být 

formulováno buď více, nebo méně striktně.
90

 V českém právním prostředí však taková 

                                                           
88

  § 261 odst. 1 NOZ: „Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo 

na přiměřené zadostiučinění.“Tento nárok je však také omezen lhůtou, tentokrát však nikoliv 

prekluzivní, ale promlčecí, tedy spolek by musel promlčení nároku namítnout. Srov. znění § 261 NOZ 

odst. 2. 

89
  Ani ZSO žádnou podmínku ekvivalentu rozhodčí smlouvy nebo doložky neukládá a staví na principu 

maximální autonomie subjektů. 

90
  Srovnej např. rozdíl ve formulaci „Členové sdružení se zavazují, že se v .... sporech budou obracet na 

.... orgány subjektu...“ s formulací „Členové jsou povinni řešit spory vyplývající z jejich členství 

prostřednictvím orgánů organizace. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankcím.“ 
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ustanovení po mém soudu nelze označit za rozhodčí doložku ve smyslu ZRŘ nebo 

dokonce za jakousi „generální rozhodčí klauzuli“
91

 v tom smyslu, že až jejím 

prostřednictvím je jurisdikce řádných soudů vyloučena. S jistými výhradami by po mém 

soudu bylo možné nazývat takové ustanovení (maximálně) kvazi-rozhodčí doložkou. 

Pokud lze souhlasit s označením řízení před orgánem sportovní organizace jako s „kvazi-

rozhodčím řízením“ (jako vyjádření skutečnosti, že se nejedná o řízení soudní a že toto 

rozhodování vykazuje určité společné prvky s arbitráží), znamenalo by užití pojmu „kvazi-

rozhodčí doložka“ vnitřní terminologickou koherenci. Zároveň tato ustanovení vykazují 

textově určitou míru podobnosti se „skutečnými“ rozhodčími doložkami podle ZRŘ. 

Výhradou proti tomuto termínu by pak bylo to, že na rozdíl od skutečných rozhodčích 

doložek tato ustanovení jejich funkci neplní a mají ve své podstatě pouze proklamační 

charakter. V této argumentační linii je podle mě chybný názor o absolutní neplatnosti této 

kvazi-rozhodčí doložky, ke které soud nemá (nesmí) vůbec přihlížet, aby nedošlo 

k odepření spravedlnosti.
92

 Není to totiž tak, že k vyloučení soudní jurisdikce by mělo dojít 

až prostřednictvím těchto ustanovení. Fakticky je jurisdikce soudů
93

 podle platného 

českého právního řádu značně (a efektivně) omezena již tím, že se jedná o subjekt zřízený 

podle ZSO.
94

 Možnost obrátit se na soud sice jako taková zůstává v právu zachována,
95

 

avšak soudy musí podle dikce ZSO současně zachovávat zdrženlivost v rozhodování 

o interních věcech sportovní organizace a při nesplnění podmínek § 15 ZSO řízení zastavit. 

Takový zákonný postup lze po mém soudu jen s obtížemi bez dalšího nazírat jako odpírání 

spravedlnosti. Stanovy některých sportovních organizací navíc explicitně informují 

o možnosti obrátit se na soud po vyčerpání všech opravných prostředků dostupných podle 

jejich vnitřní legislativy.
96

 Nová právní úprava navíc přinese zlepšení postavení sportovců 

coby členů spolku, prostřednictvím efektivního institutu přiměřeného zadostiučinění 

                                                           
91

  Kohout, D.: op. cit., pozn. pod čarou č. 256. 

92
  Jak tvrdí např. M. Králík. 

93
  A jiných státních orgánů, jak bylo naznačeno výše v tomto textu (například ve sféře daňové, 

živnostenské atp.). 

94
  Samozřejmě s určitými výhradami. Viz např. problematika zranění ve sportu a z ní vyplývající trestní 

a občanská odpovědnost. 

95
  Problematickým se může jevit postup těch sdružení, která uchýlení se k soudu před vyčerpáním všech 

prostředků podle jejich legislativy považují za disciplinární přestupek podléhající sankci. V souladu 

s výše nastíněnou argumentací není toto ustanovení samo o sobě přezkoumatelné a záleželo by na členu 

sdružení, který by byl takto potrestán, zda by až následné rozhodnutí sportovní organizace (po 

vyčerpání všech opravných prostředků) předložil k soudu podle § 15 ZSO. 

96
  Viz např. čl. 29 Stanov FAČR. 
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4. Institucionální rámec alternativního řešení sportovních sporů 

v hierarchické struktuře sportovní organizace na příkladu fotbalu 

Vnitřní struktura orgánů sportovních organizací (asociací) se v mnohém podobá 

struktuře dělby moci ve státě. Jak uvádí D. Kohout,
97

 rozeznáváme vedle sebe orgány 

normotvorné (zpravidla valné hromady nebo jiné orgány, na které je interní normotvorba 

delegována), orgány exekutivní povahy (zpravidla nazývané jako výkonné výbory, včetně 

jimi zřizovaných odborných komisí) a v neposlední řadě orgány, jejichž úkolem je 

rozhodování sporů a které pro zachování paralely s rozdělením státních mocí můžeme 

nazývat kvazi-judiciálními.
98

 Zpravidla bývají v českém prostředí označovány jako různé 

disciplinární, odvolací a případně arbitrážní komise.
99

 Někdy sportovní organizace 

disponují i zvláštními smírčími orgány, které jsou vlastní institucionalizovanou podobou 

mediace.
100

 

Základní úkoly sportovních orgánů řešících spory (spolu se způsobem jejich 

zřizování a ustanovování jejich členů) jsou obvykle uvedeny v zakládajícím dokumentu 

sportovní organizace (sdružení), tedy ve Stanovách. Konkrétnější vymezení jejich 

pravomocí a působnosti pak nalézáme v tzv. statutech těchto orgánů, procesní aspekty 

upravují rozličné procesní řády.  

Pro analýzu institucionálního rámce alternativního řešení sporů na národní 

předkládám systematiku a legislativu fotbalových asociací a organizací od FAČR až po 

FIFA, a to z důvodu jejich významu na národní i mezinárodní úrovni,
101

 a zároveň proto, 

že disponují komplexní a nejpropracovanější regulací,
102

 jak na úrovni vnitrostátní, tak i na 

úrovni mezinárodní. 

                                                           
97

  Kohout, D.: op. cit., s. 121. 

98
  Jakkoliv by pro jejich podobnost s arbitráží bylo možná stejně správné, ne-li správnější nazývat je 

„kvazi-arbitrážními“. 

99
  V některých případech není však otázka povahy orgánů řešících spory jednoznačná a mohou být přímo 

odvozovány od orgánů výkonných, jako například u disciplinárních komisí, které jsou zřizovány 

a jejichž členové, voleni výkonným výborem asociace, pro možnost výkonu funkce musejí mít důvěru 

výkonného výboru (srov. např. čl. 7 odst. 3 písm. b) Stanov FAČR nebo čl. 7, odst. 6 a 7 Stanov České 

florbalové unie). Viz Kohout, D.: op. cit., s. 124. 

100
  Viz např. Smírčí komise FAČR. 

101
  V porovnání s ekonomicky, společensky a kulturně méně exponovanými sporty. 

102
  Hamerník, P.: Sportovní právo, s. 6. 
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4.1. Alternativní řešení sporů ve fotbale – vnitrostátní úroveň 

Fotbalová asociace České republiky (do roku 2011 fungující jako „Českomoravský 

fotbalový svaz“) má bohatou historii. Jako „Český svaz footballový“ byla založena už roku 

1901. FAČR je typickou národní sportovní asociací sdružující velký počet členů a klubů
103

 

na několika úrovních soutěží.  

4.1.1. Institucionální rámec FAČR ve sporech „interní povahy“ 

Na členy a fungování soutěží se vztahuje celá řada normativních právních předpisů, 

upravujících pravidla a průběh soutěží, registraci členů, přestupy hráčů, postih 

disciplinárních provinění, činnost klubů nebo třeba trenérské licence. Tyto předpisy tedy 

upravují záležitosti „interní povahy“, které mají spojitost přímo s průběhem hry nebo 

s průběhem soutěží.
104

 V těchto záležitostech se rozhodovací orgány podobají spíše 

orgánům veřejnoprávní povahy a jistou podobnost můžeme spatřovat také v průběhu 

řízení. Protože není reálně možné, aby sama asociace jako zastřešující vrcholný subjekt 

národní úrovně řešila veškeré tyto vnitřní záležitosti prostřednictvím svých orgánů (některá 

pravidla se navíc liší podle úrovně soutěže), rozděluje pravomoc rozhodovat tyto spory 

mezi své podřízené organizační jednotky, a to podle úrovně soutěží ve spojitosti 

s územním členěním, které kopíruje územní členění státu na kraje a okresy podle platných 

právních norem.
105

  

Organizační jednotky FAČR tvoří okresní fotbalové svazy (OFS), krajské fotbalové 

svazy (KFS) a pražský fotbalový svaz.
106

 Tyto organizační jednotky v podstatě kopírují 

svojí vnitřní organizační strukturou výše popsanou základní strukturu zastřešující asociace. 

Rozlišujeme u nich valné hromady (VH), jako „vrcholné“ orgány odrážející členskou 

základnu územně přináležejících klubů a výkonné výbory (VV), volené prostřednictvím 

VH, disponující exekutivními pravomocemi. Jak na krajské, tak na okresní úrovni mají VV 

                                                           
103

  Ve fotbalu i futsalu je to dohromady podle oficiální informace na internetových stránkách FACŘ 

280 tisíc členů. Fotbalových klubů sdružuje přes čtyři tisíce. Viz <http://nv.fotbal.cz/cmfs/index.php> 

[cit. 24-07-13]. 

104
  Jediným podkladem pro řízení budou sportovní normy a pravidla sportovní organizace, bez závislosti na 

vůli subjektu (klubu, hráče, trenére, agenta atd.). Protože do těchto sporů nevstupuje tato vůle, např. 

prostřednictvím nějakého smluvního ujednání, označuji tento typ sporů za spory interní povahy, 

zatímco druhý typ sporů zjednodušeně nazývám „spory ze smluv“. 

105
  Čl. 6 Stanov FAČR. 

106
  PFS tvoří jakýsi hybrid mezi OFS a KFS (podobně, jako je tomu s právním postavením Hl. města Prahy 

jako takového např. ve správním právu) a jeho činnost je upravena zvláštním statutem, který schvaluje 

Výkonný výbor FAČR.  

http://nv.fotbal.cz/cmfs/index.php
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pravomoc zřizování příslušných komisí,
107

 s povinností zřízení sportovně-technické 

komise, disciplinární komise a komise rozhodčích.
108

 Jediným specifikem je volba 

odvolacích a revizních komisí na krajské úrovni, jejichž členy volí příslušné valné 

hromady krajských fotbalových svazů. Záležitosti, které rozhodují tyto komise, stanoví 

zvláštní předpisy FAČR (soutěžní řád, disciplinární řád apod.). Pokud je třeba řešit 

záležitost ve zvláštních předpisech neupravenou, rozhoduje o ní (na obou úrovních) 

příslušný výkonný výbor. Rozdíl přichází až ve druhé instanci. Zatímco odvolacím 

orgánem proti rozhodnutí příslušné komise na okresní úrovni je VV OFS, na krajské 

úrovni tento přezkum náleží příslušné krajské odvolací a revizní komisi (ORK). Tedy 

zatímco na krajské úrovni vidíme rozdělení rozhodování mezi orgány odvozené od 

„exekutivy“ v první instanci a orgány odvozené od valné hromady v instanci druhé, na 

úrovni okresní drží v rukou veškerou rozhodovací moc exekutiva (VV okresního 

fotbalového svazu a komise jím zřízené).
109

 Pro zabezpečení a řízení soutěží na „zemské 

úrovni“ zřizuje FAČR Řídící komisi pro Čechy a Řídící komisi pro Moravu. Řídící komise 

upraví VV FAČR statutem a na zemské úrovni je jejich fungování obdobou OFS a KFS.  

Na republikové úrovni (na úrovni asociace) plní funkci odvolacího a přezkumného 

orgánu nejvyšší instance Odvolací komise (dále jen jako „OK FAČR“).
110

 OK FAČR má 

pět členů volených valnou hromadou FAČR, z nichž tři volí delegáti Čech a dva členy 

delegáti Moravy. Má dvojí postavení. Jednak plní funkci odvolacího orgánu proti 

rozhodnutím komisí na republikové úrovni (tedy jak v případě rozhodnutí speciálních 

komisí, tak i u rozhodnutí řídících komisí),
111

 jednak má oprávnění přezkumu rozhodnutí 

                                                           
107

  Zde je vidět paralela se správními orgány státní správy, které jsou funkčně odvozeny od moci výkonné. 

108
  Fakultativně mohou OFS i KFS zřizovat i komise jiné (např. komise mládeže, trenérské, organizační, 

ekonomické, marketingové), přičemž výčet těchto komisí je v obou případech demonstrativní. Srov. 

čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 2 Stanov FAČR. 

109
  Při výkladu Stanov je možné dobrat se dokonce k tomu, že pokud by v první instanci na základě 

zbytkové klauzule rozhodoval VV OFS, byl by k přezkumu tohoto rozhodnutí ve druhé instanci nejspíše 

příslušný VV KFS. Srov. znění čl. 24 odst. 2 věta třetí Stanov FAČR: „[Výkonný výbor OFS] Je 

oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou těmito stanovami, řády a předpisy FA vyhrazeny jiným 

orgánům, či které si nevyhradí VH OFS.“ ve spojení s čl. 19 odst. 3 poslední věta: „VV [KFS] je 

oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou těmito stanovami, řády a předpisy FA vyhrazeny jiným 

orgánům, či které si nevyhradí valná hromada KFS.“ 

110
  Před změnou stanov (do roku 2011) to byla Odvolací a revizní komise, která kromě řízení o odvolání 

a přezkumu rozhodnutí měla na starosti i kontrolu nad hospodařením. Změnou stanov došlo k rozdělení 

komise na dva orgány – Odvolací komisi a Revizní komisi. Na úrovni krajů zůstala smířená pravomoc 

odvolacích a revizních komisí zachována. 

111
  Čl. 12 odst. 1 Stanov FAČR. Stanovy dříve neobsahovaly explicitní zmocnění OK FAČR (tehdy ORK) 

rozhodovat ve druhé instanci o rozhodnutí zemských řídících komisí a nebylo tedy jasné, zda je tato 

pravomoc dána.  
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vydaných ve druhé instanci orgány okresních a krajských fotbalových svazů. Přezkum 

odvolací komisí je v podstatě mimořádným opravným prostředkem pro případy hrubého 

porušení stanov a řádů u rozhodování orgánů druhé instance na okresní a krajské úrovni. 

Jejím cílem je zajistit správnost rozhodování a soulad s předpisy i v soutěžích nižší úrovně, 

kdy k hrubému porušení norem v rozhodovacím procesu může docházet i kvůli menší 

erudici rozhodujících osob v právních předpisech asociace.
112

 

Vedle možnosti soudního přezkumu rozhodnutí učiněného v poslední instanci 

orgánem FAČR, upozorňují její stanovy i na možnost odvolat se proti tomuto rozhodnutí 

ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS)
113

 podle předpisů FIFA a UEFA, 

s upozorněním, že rozhodnutí CAS nepodléhá přezkumu českých soudů.  

4.1.2. Institucionální rámec FAČR pro řešení sporů ze smluv 

Vedle vázanosti vnitřními sportovními normami, dochází ve světě sportu zároveň 

k vytváření různých vzájemných vztahů mezi členy asociace, ať už mezi jednotlivci 

a kluby, mezi kluby navzájem nebo mezi jednotlivci navzájem (např. vztahy agenti – 

hráči). Tyto vztahy jsou zpravidla založeny na smluvní bázi, namnoze jsou však tyto 

vzájemné vztahy regulovány i interními pravidly (např. pravidly pro transfer hráčů). 

Orgány rozhodující tyto spory, stejně jako průběh řízení (na rozdíl od rozhodování 

„vnitřních záležitostí“), vykazují některé prvky podobné arbitráži. Dlužno přiznat, že tato 

oblast alternativního řešení sporů ve FAČR dlouhodobě vykazovala zásadní nedostatky. 

Fakticky chyběla řádná odvolací struktura, kdy jediným rozhodujícím orgánem byla 

Arbitrážní komise. Dále pokud například došlo k rozhodnutí Arbitrážní komise nebo ke 

schválení smíru a následně poté došlo k dohodě stran, která záležitosti upravovala odlišně, 

nebylo již možno spor z takové dohody předložit znovu Arbitrážní komisi k rozhodnutí. 

Strany také musely v návrhu připojit doklady o předchozím „pokusu o smírné vyřešení 

věci“.
114

 Bývalá podoba řešení těchto sporů zkrátka v mnohém neodpovídala standardům 

nadřízených mezinárodních organizací UEFA a FIFA,
115

 a nerespektovala ani doporučení 

nezávazných rámcových dokumentů. FAČR tuto neutěšenou situaci po dlouhou dobu 

                                                           
112

  Legislativa FAČR tvoří poměrně rozvinutý, ale hlavně provázaný komplex pravidel, která navíc 

průběžně mohou podléhat dílčím změnám.  

113
  Ve stanovách je CAS uveden jako „Rozhodčí soud pro sport“. 

114
  Čl. 9 odst. 2 písm. a) Statutu AK FAČR. Přičemž tento požadavek je po mém soudu neurčitý, stranám 

se např. to, že došlo k neformálnímu jednání, bude obtížně dokazovat, a může představovat zbytečné 

zvýšení transakčních nákladů řešení sporu. 

115
  Podrobně viz Hamerník, P.: Právo ve sportu, pozn. pod čarou č. 24. 
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neřešila. K dílčí úpravě Statutu Arbitrážní komise došlo na začátku roku 2010. Ta sice 

přinesla možnost odvolání, ovšem o rozhodnutí Arbitrážní komise byl příslušný 

rozhodovat znovu tentýž orgán (způsobem blíže popsaným výše v tomto textu), a to pouze 

v případech, kdy hodnota sporu přesahovala 300.000 Kč.
116

 

K zásadním změnám v oblasti kvazi-rozhodčího řízení ve fotbale došlo na národní 

úrovni až v létě roku 2013,
117

 kdy došlo ke schválení Řádu rozhodčího řízení FAČR (dále 

jen jako „ŘRŘ“). Nová struktura alternativního řešení sporů teď sestává ze dvou orgánů. 

V první instanci je jím nově ustavený Sbor rozhodců (dále též jen „SR FAČR“), ve druhé 

instanci bude rozhodovat (podle revidovaných procesních pravidel) Arbitrážní komise 

(dále též jen jako „AK FAČR“). Sbor rozhodců bude fungovat jako klasický seznam 

rozhodců, ze kterého si každá strana vybere pro konkrétní řízení jednoho rozhodce. Tito 

dva rozhodci pak zvolí předsedu rozhodčího senátu. Rozhodce bude jmenovat Výkonný 

výbor FAČR na čtyři roky, a to podle návrhů členských klubů nebo registrovaných 

hráčů.
118

 Rozhodce musí být členem FAČR a musí mít právnické vzdělání. Funkce 

rozhodce ve SR FAČR je neslučitelná s jinými funkcemi v rámci asociace. Řád rozhodčího 

řízení obsahuje i minimální procesní standardy řízení, jako rovnost účastníků, důraz na 

neformálnost, povinnost zjištění skutkového stavu věci v míře potřebné pro rozhodnutí,
119

 

možnost vyloučení rozhodce pro podjatost nebo nahrazení pro nečinnost.
120

 Strany sporu 

při návrhu nemusí dokladovat, že se pokusily o jeho vyřešení smírnou cestou. Rozhodčí 

senát je však oprávněn vyzvat strany k jeho uzavření v každém stádiu a za tím účelem 

uvést návrhy, doporučení a podněty, které by k uzavření takového smíru mohly přispět. 

Pokud strany dospějí ke smíru, rozhodčí senát ho schválí formou rozhodčího nálezu.
121

 

Podíváme-li se na záležitosti, které je oprávněn rozhodovat rozhodčí senát Sboru rozhodců, 

                                                           
116

  Čl. 9a) Statutu a jednacího řádu Arbitrážní komise FAČR ve znění ze dne 15. 2. 2010. 

117
  Konkrétně na valné hromadě FAČR konané dne 8. 6. 2013. 

118
  Nikde však není stanoveno, jaký by měl být poměr jmenovaných rozhodců na základě jejich nominace. 

Dovedeno do důsledku VV FA nemá podle pravidel povinnost zvolit ani jediného kandidáta 

nominovaného hráči. 

119
  Čl. 6 odst. 2 ŘRŘ FAČR. 

120
  Čl. 16 ŘRŘ FAČR. 

121
  Čl. 19 ŘRŘ FAČR. Rozhodčí senát schválí smír formou rozhodčího nálezu jen v takovém případě, 

pokud smír není v rozporu s právními předpisy. Jak již bylo napsáno v kapitole týkající se § 15 ZSO, 

právní předpisy obsahují i zákonný požadavek na soulad jednání s dobrými mravy. Rozhodčí senát by 

tedy neměl schválit nálezem nejen smír, který by byl v rozporu s právním předpisem, ale i takový smír, 

který by byl v rozporu byť jen s dobrými mravy. Proti rozhodčímu nálezu, kterým je schválen smír, se 

nelze odvolat. 
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jedná se a) o spory ze smluv mezi kluby a hráči, b) spory mezi kluby o odstupném za 

hráče, c) spory vyplývající z činnosti agentů, d) o dalších obdobných sporech.
122

 

Zatímco úprava pro Sbor rozhodců nápadně připomíná arbitráž podle ZRŘ, nově 

koncipované pravomoci a působnost AK FAČR se naproti tomu přibližuje klasickému 

soudnímu řízení. Kromě odvolání totiž rozhoduje o obnově řízení a ve věcech výkonu 

rozhodnutí. Odvolací řízení
123

 je omezeno jen na nepravomocné rozhodčí nálezy nebo 

usnesení o zastavení řízení před rozhodčím senátem. Lhůta k odvolání je 21 dní, řízení se 

řídí podle zásady apelační.
124

 Obnovu řízení
125

 může AK FAČR provést ohledně smíru 

schváleného rozhodčím senátem nebo přímo arbitrážní komisí,
126

 nebo ve věci rozhodnutí 

jednoho z těchto orgánů, kterým bylo rozhodnuto o právech a povinnostech účastníků 

sporu. Důvodem pro připuštění obnovy jsou buď nové skutečnosti, nebo nové důkazy, 

které navrhovatel nemohl v předchozím řízení provést nebo o nich nevěděl, pokud mohou 

přivodit příznivější rozhodnutí. Pokud AK FAČR rozhodne o povolení obnovy, provede 

sama obnovené řízení. Podání návrhu na obnovu je omezeno subjektivní tříměsíční 

a objektivní roční lhůtou. O návrhu na výkon rozhodnutí
127

 rozhoduje předseda AK FAČR. 

Rozhodnutí má formu donucujících opatření ve formě zákazu hostování a přestupů, 

případně předseda AK FAČR postoupí věc Disciplinární komisi, aby proti klubu (resp. 

proti hráči) přijala opatření podle disciplinárního řádu. Arbitrážní komise má celkem sedm 

členů, z nichž čtyři volí delegáti Čech a tři delegáti Moravy. Požadavkem je dosažené 

právnické vzdělání a odbornost.  

Stejně jako pro rozhodnutí ve věcech interní povahy i pro finální rozhodnutí tohoto 

mechanismu řešení sporů ze smluv platí možnost odvolat se proti tomuto rozhodnutí ke 

Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).  

                                                           
122

  Zbytková klauzule čl. 5 odst. 1 písm. d) ŘRŘ FAČR slouží k tomu, aby Sbor rozhodců mohl rozhodovat 

ve věcech, které sice nelze zařadit do výčtu a) – b), avšak svojí podstatou nenaplňují povahu „vnitřních 

věcí“, aby o nich podle zbytkových klauzulí mohly rozhodovat výkonné výbory OFS nebo KFS nebo 

řídící komise. 

123
  Upraveno v čl. 31 ŘRŘ FAČR. 

124
  Pokud v odvolacím řízení AK nepotvrdí rozhodčí nález, může ho sama změnit a v tomto řízení může 

projednat i nové skutečnosti a důkazy. 

125
  Upraveno v čl. 32 ŘRŘ FAČR. 

126
  Podle čl. 30 ŘRŘ FAČR se na řízení před AK použijí přiměřeně ustanovení řádu upravující rozhodčí 

řízení. 

127
  Upraveno v čl. 33 ŘRŘ FAČR. 
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4.2. Povaha mechanismu FAČR pro řešení sporů 

Jak bylo demonstrováno výše, mechanismus FAČR pro řešení sporů interní 

povahy je typickým příkladem rozhodování sporů v rámci spolkové autonomie, a to 

i přesto, že rozhodování může být svěřeno i orgánům nižších organizačních jednotek 

spolku. Z hlediska věcné působnosti a způsobu řízení je lze označit za kvazi-judiciální 

mechanismus alternativního řešení sporů. Poněkud složitější je však situace v případě 

povahy mechanismu alternativního řešení sporů ze smluv. 

Mechanismus řešení sporů ze smluv v rámci FAČR je jistě nástrojem 

mimosoudního řešení sporů. Je však otázkou, zda se jedná o arbitráž, jak ji známe 

z mechanismů ADR. Podobnost s arbitráží podle zákona o rozhodčím řízení můžeme 

nalézt zejména v první fázi rozhodování Sborem rozhodců (rozhodci jsou vedeni formou 

seznamu, ze kterého si strany vyberou, následuje procedura sestavení panelu, důraz na 

neformálnost a rychlost řešení sporu, výsledkem je rozhodčí nález). Vydáním rozhodčího 

nálezu však veškerá podobnost s arbitráží končí. Rozhodčí nález je totiž v rozhodčím řízení 

zpravidla konečným rozhodnutím. Jeho přezkoumání soudem je možné jen za omezených 

podmínek, a pokud lhůta k podání návrhu na přezkoumání uplyne, je vykonatelný. 

V případě rozhodčího nálezu vydaného Sborem rozhodců FAČR (jeho panelem) je tato 

konečnost prolomena systémem komplexního přezkumu Arbitrážní komisí FAČR, včetně 

obnovy řízení (za podmínek obdobných obnově řízení před soudem). Mechanismus 

dokonce disponuje vlastními prostředky výkonu rozhodnutí. Asociace tak vlastně de facto 

simuluje soudní přezkum rozhodčího nálezu vydaného Sborem rozhodců. Pokud bychom 

toto řízení měli nějak označit, asi nejpřiléhavější by bylo označení kvazi-rozhodčí řízení 

pro řízení před panelem Sboru rozhodců, a řízení před Arbitrážní komisí považovat za 

řízení kvazi-judiciální.  

Přestože, se rozhodovací mechanismus sporů za smluv snaží tvářit (minimálně 

v první instanci) jako arbitráž, pro posouzení, zda jí skutečně je, bude třeba odpovědět na 

otázku, co je v konkrétním případě důvodem podřízení se jurisdikci těchto orgánů. Zda je 

jím rozhodčí smlouva, nebo členský vztah sportovec – svaz.  

Znovu je třeba si uvědomit, že spolupráce mezi profesionálními hráči a kluby 

neprobíhá nutně formou členství v klubu (potažmo svazu), nýbrž na bázi profesionální 

smlouvy mezi klubem (mnohdy obchodní společností) a hráčem. Dřívější úprava tohoto 

vztahu ve fotbale byla problematická v tom, že sportovní normy svazu měly pro hráče dva 
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statusy: „člen“ (klubu, potažmo FAČR) a „účastník soutěže“. Na hráče účastnící se soutěží 

na základě profesionální smlouvy s klubem přitom dopadal většinou právě status 

„účastníka soutěže“, což vyvolávalo otázku, čím je v takových případech dána jurisdikce 

orgánů asociace v rozhodování o otázce týkající se nečlena spolku.
128

 

T. Cimbota popisuje v této souvislosti konkrétní případ, kdy hráč uzavřel s klubem 

smlouvu o půjčce, na jejímž základě mu klub dočasně poskytl finanční prostředky na 

řešení aktuálních bytových problémů. V době, kdy měl hráč půjčku splatit, byl jeho klub 

v prodlení s úhradami jeho odměn podle hráčské smlouvy. Hráč se proto (po poradě 

s právníkem) uchýlil k jednostrannému započtení pohledávek podle tehdy platného znění 

občanského zákoníku a klub o tomto svém kroku informoval. Klub započtení odmítl uznat, 

obrátil se na AK tehdejšího ČMFS. Arbitrážní komise neuznala argumentaci hráče, že není 

příslušná k projednání, protože jde o občanskoprávní spor. Nařídila hráči příslušnou 

finanční částku uhradit, i přes hráčem namítané započtení, a pro případ nesplnění 

povinnosti stanovila sankce podle tehdejšího arbitrážního statutu, jímž na hráči 

v konečném důsledku splnění povinnosti vynutila.
129

 Na zmíněného hráče tak dopadly 

disciplinární sankce uložené svazem, byť byl pouze registrován u ČMFS jako účastník 

soutěže, a to v souvislosti o rozhodování sporu ze smlouvy, která se ani netýkala výkonu 

jeho sportovní činnosti. Připomeňme v tomto ohledu § 5 zákona o sdružování občanů, 

podle kterého sdružení nemohou ukládat povinnosti občanů, kteří nejsou jejich členy (což 

zmíněný hráč tehdy nebyl). 

Nové stanovy FAČR problém vyřešily tím, že explicitně stanovují požadavek 

členství ve FAČR na přesně definovanou skupinu fyzických osob, na prvním místě pak 

hráčů.
130

 Tím však byl problém vyřešen jen částečně. Museli bychom totiž přistoupit na to, 

že pravomoc Sboru rozhodců a Arbitrážní komise FAČR rozhodovat spory ze smluv mezi 

svými členy je dána automaticky a vychází ze spolkové autonomie. I kdybychom na toto 

přistoupili (mj. například z důvodu, že tyto smlouvy jsou do značné míry regulovány 
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  K problému viz např. Cimbota, T.: Soudní ochrana člena občanského sdružení – specifika řízení před 

arbitrážní komisí Českomoravského fotbalového svazu. In: Bulletin advokacie 2004/10, s. 56–63. 

129
  Tamtéž, s. 62. Cimbota neuvádí, zda smlouva o půjčce mezi sportovcem a klubem obsahovala rozhodčí 

doložku. Z uvedeného lze však předpokládat, že ji neobsahovala. 

130  
Čl. 3 odstavec 3. Stanov FAČR: „Hráči, trenéři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích 

podle předpisů FA, členové statutárních orgánů fotbalových klubů, členové orgánů FA(ČR) a agenti 

hráčů musí být členy FA(ČR).“ 
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interními sportovními normami),
131

 stále ještě zbývá otázka, zda může asociace rozhodovat 

o právech a povinnostech svých členů, které vycházejí ze soukromoprávního smluvního 

vztahu, avšak netýkají se sportu.  

Rozhodnutí tehdejší Arbitrážní komise ČMFS je po mém soudu nutné považovat za 

exces. Kdybychom takový přístup dovedli ad absurdum, znamenalo by to, že by Sbor 

rozhodců, potažmo AK FAČR byly příslušné rozhodovat o odpovědnosti za vady ze 

soukromoprávního smluvního vztahu, v němž si klub od hráče koupil automobil, jen proto, 

že jsou oba členy FAČR. Nebezpečí nemístného rozpínání jurisdikce orgánů asociace ve 

sporech ze smluv mezi členy hrozí tím více kvůli „zbytkové klauzuli“ (oprávnění 

rozhodovat „o dalších obdobných sporech“) a je o to závažnější, že nepředložení sporů 

podle čl. 5 odst. 1 (tedy neuzavřeného výčtu s vágním ustanovením o „obdobných 

sporech“) je považováno za disciplinární provinění.  

Najít uspokojivé řešení této situace není jednoduché. Alternativou, jak zajistit 

nenapadnutelné vyloučení soudní jurisdikce u sporů ze smluv by byla podle mě existence 

rozhodčí doložky v konkrétní smlouvě s tím, že určení rozhodce bude učiněno odkazem na 

Řád rozhodčího řízení FAČR. Takový postup je sice zcela secundum et intra legem, avšak 

s přihlédnutím k dosavadní judikatuře bohužel soudy zpochybnitelný. Dalším problémem 

by v tomto případě nejspíš byla i stávající struktura mechanismu řešení sporů ze smluv ve 

FAČR. Pokud by rozhodovací orgán tvořil pouze Sbor rozhodců, končilo by rozhodnutí ve 

věci rozhodčím nálezem, který by pak soud mohl přezkoumávat podle zákona o rozhodčím 

řízení. Stávající dvouinstanční rozhodování Sborem rozhodců a Arbitrážní komisí však ve 

svém celku představuje jakýsi hybrid mezi (kvazi)rozhodčím řízením a rozhodováním 

v rámci spolkové autonomie. Rozhodnutí Arbitrážní komise FAČR však nelze (ani podle 

názvu, ani vzhledem k povaze řízení) považovat za rozhodčí nález. Je otázkou, zda a co by 

měl soud v tomto případě přezkoumávat. V každém případě by Sbor rozhodců a Arbitrážní 

komise FAČR byly oprávněny (s ohledem na platnou právní úpravu) rozhodovat pouze 

majetkové spory, ohledně kterých je možno uzavřít smír.
132

 

V této komplikované situaci by po mém soudu bylo přinejmenším žádoucí, aby sama 

FAČR přistoupila na úpravu příslušného ustanovení Řádu rozhodčího řízení FAČR 

(„zbytkové klauzule“) ve smyslu sebeomezení na ty spory, které se týkají anebo mají 

                                                           
131

  Mám zde na mysli předpisy, upravující statut a transfery hráčů a ekvivalentní předpisy týkající se 

agentů nebo trenérů. 

132
  Viz § 1 a § 2 odst. 2) ZRŘ. 
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přímou spojitost s provozováním fotbalu. K tomuto návrhu se uchyluji s plným vědomím 

toho, že jurisdikce kvazi-arbitrážních orgánů sportovních asociací ohledně sporů ze smluv 

(jakkoliv reálně vykonávaná) zůstává sporná. 

4.3. Alternativní řešení sporů v rámci UEFA 

V pyramidální struktuře organizace fotbalu je (v našem regionu) první nadnárodní 

organizací evropská konfederace UEFA (Union des Associations Européennes de 

Football).
133

 UEFA v současnosti sdružuje 54 národních fotbalových asociací. Podle druhu 

soutěže se jich mohou účastnit jak jednotlivé (národní) kluby, tak i národní reprezentační 

výběry. Jedná se o společnost zřízenou podle švýcarského práva, sídlící ve švýcarském 

Nyonu. Základními orgány UEFA jsou Kongres, Výkonný výbor, prezident a orgány pro 

výkon spravedlnosti (the Organs for the Administration of Justice). Těmito orgány jsou 

Kontrolní a disciplinární orgán (Control and Disciplinary Body) a Odvolací orgán 

(Appeals Body), dále disciplinární inspektoři (Disciplinary Inspectors) a Klubový finanční 

kontrolní orgán (Club Financial Control Body), přičemž disciplinární inspektoři mají 

postavení zástupce UEFA v řízeních před Kontrolním a disciplinárním orgánem 

a Odvolacím orgánem. Právě tyto dva orgány vedou interní administrativní řízení týkající 

se disciplinárních provinění podle Disciplinárního řádu UEFA (UEFA Disciplinary 

regulations) případně dalších podobných řízení, ve kterých je dána jejich pravomoc 

stanovami nebo normami přijatými Výkonným výborem. 

Na rozdíl od české národní asociace FAČR nedisponuje UEFA vlastním 

mechanismem pro případy řešení sporů mezi kluby a hráči případně ve sporech mezi kluby 

navzájem (zpravidla se jedná o spory o odstupném za hráče, tréninkové kompenzace 

a solidární příspěvky). Ve stanovách UEFA najdeme úpravu sporů v článcích 60 až 63. 

Stanovy UEFA zakotvují členským asociacím povinnost delegovat sportovní spory na 

národní úrovni (v závislosti na národní legislativě) pouze na nezávislý a nestranný 

arbitrážní soud a vyloučit jurisdikci řádných soudů. Na vlastní evropské úrovni UEFA 

deleguje jurisdikci pro spory výlučně na Sportovní arbitrážní soud (CAS), s kompletním 

využitím jeho dvouinstanční struktury.
134

 Jedná se konkrétně o spory a) mezi UEFA 
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  Celosvětově existuje spolu s UEFA celkem 6 fotbalových konfederací sdružených na makroregionální 

úrovni. Jedná se o Asijskou fotbalovou konfederaci (AFC), Africkou fotbalovou konfederaci (CAF), 

Konfederaci Severní a Střední Ameriky a Karibiku (CONCACAF), Jihoamerickou fotbalovou 

konfederaci (CONMEBOL), Oceánskou fotbalovou konfederaci (OFC) a již zmiňovanou UEFA. 

134
  O řízení před CAS a jeho fungování bude podrobně pojednáno níže v této práci. 
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a asociacemi, ligami, kluby, hráči a činiteli (officials) a b) spory na evropské úrovni mezi 

asociacemi, ligami, kluby hráči a činiteli. Pokud v konkrétní věci není dána jurisdikce 

orgánu UEFA, vystupuje CAS jako běžný arbitrážní soud v první instanci.
135

 Dále se 

UEFA odkazuje na CAS jako na výlučný arbitrážní orgán, který má jurisdikci v odvoláních 

proti rozhodnutí orgánu UEFA, čímž vylučuje kapacitu jak obecných soudů, tak 

případných jiných arbitrážních těles. S výjimkou dopingových případů se na CAS může 

obrátit pouze strana sporu, jíž se napadené rozhodnutí přímo týká, a to ve lhůtě deseti dnů 

od obdržení předmětného rozhodnutí. Pro odvolání k CAS je nezbytnou podmínkou 

vyčerpání všech dostupných vnitřních remedurních prostředků v rámci UEFA. Stanovy 

evropské fotbalové konfederace vylučují jurisdikci CAS pouze ve třech případech: 

a) pokud se jedná o aplikaci čistě sportovních pravidel nebo technických modalit soutěží, 

b) v rozhodnutích, kterými byl fyzické osobě udělen zákaz startu v rozsahu do dvou zápasů 

nebo do jednoho měsíce a za c) v rozhodnutích o odškodném, uložených nezávislým 

a nestranným rozhodčím orgánem ve sporu národní úrovně, vyplývajících ze statutů 

a pravidel národní sportovní asociace. UEFA si také stanovuje podmínku, že spory 

předložené CAS na základě Stanov UEFA mohou rozhodovat pouze arbitři s evropským 

domicilem (arbitrators who have their domicile in Europe). 

4.4. Povaha mechanismu řešení sporů v rámci UEFA 

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že UEFA disponuje v zásadě pouze kvazi-

judiciálními orgány pro řešení sporů „vnitřní povahy“ a veškeré ostatní záležitosti – např. 

spory mezi kluby a hráči nebo mezi kluby (zpravidla plynoucí z transferů hráčů) – spadají 

na evropské úrovni do rozhodovací pravomoci CAS. Takové tvrzení by ale bylo zavádějící, 

neboť je zde ještě světová zastřešující organizace FIFA. 

4.5. Mechanismus alternativního řešení sporů ve FIFA 

Na mezinárodní úrovni zastřešuje fotbal Mezinárodní fotbalová federace (FIFA), 

založená již v roce 1904, sídlící ve švýcarském Curychu. Stejně jako UEFA je založená 

podle švýcarského práva. V současné době sdružuje 209 členských asociací, pročež bývá 

                                                           
135

  Čl. 61 Stanov UEFA. 
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někdy nazývána „Fotbalovými Spojenými národy“ (United Nations of Football).
136

 

Nejvyšším orgánem FIFA je Kongres, který se původně scházel jedenkrát za dva roky, což 

se zdálo být s ohledem na narůstající agendu nedostatečné. Proto se od roku 1998 schází 

kongres každý rok.
137

 Exekutivním orgánem je výkonný výbor, ve složení: prezident, 

8 viceprezidentů, a 15 členů, kteří jsou jmenováni konfederacemi a asociacemi. Výkonný 

výbor FIFA je činný tam, kde není dána pravomoc Kongresu, mimo jiné vytváří ad hoc 

komise, je-li to třeba, a schvaluje pravidla pro fungování těchto komisí i komisí řádných 

(kterých má FIFA – i kvůli rozsáhlé agendě – přes pětadvacet).
138

  

Rozhodovací činnost, tak jak jsem ji popsala výše na úrovni národní ve FAČR 

a následně na evropské úrovni u UEFA, se v případě FIFA dělí mezi tzv. „soudní orgány“ 

(judicial bodies) a Komoru pro řešení sporů (Dispute Resolution Chamber), která se 

v některých případech dělí o jurisdikci s Výborem pro status hráčů (Players` Status 

Committee). 

4.5.1. Rozhodování „judiciálních orgánů“ FIFA  

Pod judicial bodies řadí FIFA Disciplinární komisi, Etickou komisi a Odvolací 

komisi.
139

 Jak vyplývá z jejich popisu („soudní orgány“), řeší tyto orgány spory vnitřního 

charakteru, vyplývající z porušení interních pravidel asociace zaměřených primárně na 

průběh her a soutěží a chránících dobré jméno FIFA a fotbalu obecně (jak je patrné ze 

znění Statutu FIFA a disciplinárního a etického řádu FIFA). Řízení před oběma těmito 

orgány se podobá spíše řízení veřejnoprávního charakteru.
140

 

Disciplinární řízení upravuje Disciplinární řád FIFA. Podle čl. 2 tohoto řádu se 

rozhodování Disciplinární komise vztahuje na zápasy a soutěže organizované FIFA a dále 

na případy zranění zápasového funkcionáře nebo při prolomení statutárních cílů FIFA 

                                                           
136

  Čerpáno z oficiálních internetových stránek FIFA, dostupné on-line: 

<http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html> [cit. 30-07-13]. Jak je vidět z početné 

členské základny, FIFA nezbytně nutně nesdružuje pouze fotbalové asociace na úrovni samotných států. 

Příkladem mohou být asociace Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska, které jsou členskými 

asociacemi samostatně, nikoliv pod fotbalovou asociací Spojeného království. 

137
  Zasedání vprostřed dvouletého mezidobí se nazývá „výjimečným setkáním“ (extraordinary meeting).  

138
  Jednou z nich je i Komise pro status hráčů (Players‘ Status Committee), která má dílčí rozhodovací 

pravomoc v řízeních arbitrážního charakteru týkající se statusu a transferů hráčů, a o které bude 

systematicky pojednáno níže. Pro potřeby této práce není nutné se ostatními komisemi blíže zabývat.  

139
  V originále Disciplinary Committee, Ethics Committee a Appeal Committee. 

140
  Orgány jsou činné ex officio v momentě, kdy se o porušení příslušných pravidel dozvědí, a jejich 

pravomocí je jednak věc vyšetřit a zároveň o ní rozhodnout. Z pohledu českého práva připomíná řízení 

před disciplinární komisí FIFA nejvíce řízení o přestupcích, průběh řízení před etickou komisí se už 

v některých aspektech spíše podobá řízení trestnímu. 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html


42 

(zejména týkající se korupce, dopingu a padělání). Zároveň si Disciplinární komise 

stipuluje pravomoc rozhodnout v případech porušení pravidel FIFA, pokud takové 

provinění nespadá pod jurisdikci jiného orgánu. Disciplinárnímu řádu jsou podrobeni (čl. 3 

Disciplinárního řádu FIFA) asociace, členové asociací (konkrétně kluby), funkcionáři, 

hráči, zápasoví funkcionáři (delegáti, rozhodčí atd.), licencovaní zápasoví a hráčští agenti, 

osoby autorizované FIFA (při pořádání zápasů a soutěží nebo jiných akcí pořádaných 

FIFA), ale i diváci. 

V průběhu zápasu má pravomoc činit prvotní rozhodnutí disciplinární povahy 

rozhodčí, přičemž Disciplinární řád stanoví konečnost takového rozhodnutí (čl. 72 

Disciplinárního řádu FIFA). Tím má být zachován plynulý průběh hry a omezena možnost 

relativizovat herní výsledky. Pokud by tomu tak nebylo, mohla by se většina sportovních 

klání odehrávat nikoliv na hřišti, nýbrž před judiciálními orgány FIFA. Disciplinární 

komise může do rozhodnutí rozhodčího učiněného v průběhu hry zasáhnout jen 

ve specifických, taxativně uvedených případech (čl. 77 Disciplinárního řádu FIFA). Kromě 

rozhodování v průběhu hry disponuje Disciplinární komise obecnou subsidiární 

působností. 

V zásadě je možné odvolat se proti rozhodnutím Disciplinární komise k Odvolací 

komisi, vyjma rozhodnutí, která jsou podle pravidel FIFA sama o sobě konečná nebo kde 

je k odvolání příslušný jiný orgán (čl. 79 Disciplinárního řádu FIFA). Odvolání k Odvolací 

komisi je vyloučeno u nevýznamných rozhodnutí (trest varování a napomenutí, trest 

suspendování v rozsahu na méně než tři zápasy nebo méně než 2 měsíce a uložení pokuty 

do 15 tis. švýcarských franků asociacím a klubům nebo do 7,5 tisíc franků v ostatních 

případech) a dále u rozhodnutí, kterými je formou disciplinární sankce vymáhán výkon 

rozhodnutí (čl. 64 Disciplinárního řádu FIFA).  

Druhou linií je řízení před Etickou komisí. Ta je složena z vyšetřovací komory 

(investigatory chamber) a soudní komory (adjudicatory chamber) a byla zřízena jako 

orgán, který má řešit případy, kdy je poškozována integrita a reputace fotbalu nebo 

samotné organizace FIFA, ať už je toto způsobeno nelegálním, nemorálním, nebo 

neetickým jednáním a praktikami. Oproti disciplinárním proviněním mají záležitosti 

spadající do sféry Etické komise silnější hodnotový podtext a nemusí mít nezbytně nutně 

přímou souvislost s hrou.  
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Osobní působnost Etického kodexu FIFA se vztahuje na funkcionáře,
141

 hráče 

i agenty, jurisdikce Etické komise je dána v případech porušení ustanovení Etického 

kodexu, případně jiných norem a pravidel FIFA pokud zakotvují pravomoc Etické komise. 

Za určitých okolností může vyšetřovat a rozhodovat i v případech, které nedosahují 

mezinárodního významu, ale u kterých lze za daných okolností předpokládat, že o nich 

nebude rozhodnuto na národní nebo konfederační úrovni (čl. 27. Etického kodexu FIFA). 

Řízení sestává v zásadě ze dvou fází, nejprve případ prošetří vyšetřovací komora Etické 

komise a v případě, že shledá porušení pravidel, předloží případ soudní komoře Etické 

komise (čl. 28 a 29 Etického kodexu FIFA). Pro zahájení vyšetřování je vyšetřovací 

komora oprávněna přijímat podněty (čl. 61 Et. kodexu FIFA). Možnost odvolání 

k Odvolací komisi je podobně jako v Disciplinárním řádu FIFA vyloučena pro 

nevýznamná rozhodnutí (čl. 80 Et. kodexu FIFA), konkrétně pro řízení, kterým bylo 

uloženo varování nebo napomenutí, suspendování v trvání pod tři zápasy nebo pod dva 

měsíce a u pokut do výše sedm a půl tisíce švýcarských franků. Odvolání proti rozhodnutí 

Soudní komory může podat i hlavní vyšetřovatel, pro řízení před Odvolací komisí se 

přiměřeně použijí ustanovení Disciplinárního řádu FIFA (čl. 119 an.) (zakotveno ve čl. 80 

odst. 2 a 3 Et. kodexu FIFA). Proti konečným rozhodnutím, ať už se jedná o rozhodnutí 

o odvolání vydané Odvolací komisí, nebo o případy konečných rozhodnutí Disciplinární 

komise a Etické komise je možnost odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS). 

Podrobnosti a omezení jsou dána Statutem FIFA. 

4.5.2. FIFA a její Systém řešení sporů (Dispute resolution system) 

Tak jako jsme si ukázali výše na příkladu FAČR na úrovni národní, i v rámci FIFA 

existuje pravomoc rozhodovat spory mezi kluby a hráči, případně i trenéry 

a (licencovanými) agenty. Rozhodování o těchto otázkách se dělí mezi Komoru pro řešení 

sporů (Dispute Resolution Chamber, dále jen „DRC“)
142

 a Výbor pro status hráčů. 

Stěžejními dokumenty jsou v tomto případě vedle Statutu FIFA Pravidla pro status 

a transfer hráčů (dále jen jako „Pravidla“), Pravidla pro agenty hráčů, procedurální aspekty 

                                                           
141

  Srov. rozdíl mezi definicí funkcionáře (official) ve Statutu FIFA (písm. 5 obecných ustanovení: 

„[E]very board member, committee member, referee and assistant referee, coach, trainer and any other 

person responsible for technical, medical and administrative matters in FIFA, a Confederation, 

Association, League or club.“) a v Disciplinárním řádu FIFA (čl. 5 odst. 6 Disc. řádu: „[A]nyone, with 

the exception of players, performing an activity connected with football at an association or club, 

regardless of his title, the type of activity (administrative, sporting or any other) and the duration of the 

activity; in particular, managers, coaches and support staff are officials.“) 

142
  Tato zkratka je hojně používaná nejen v zahraniční, ale i v domácí literatuře, proto se jí držím i v této 

práci. 
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řeší Procedurální pravidla Výboru pro status hráčů a Komory pro řešení sporů (dále jen 

jako „Procedurální pravidla“).
143

 

Členy obou orgánů, jak DRC, tak Výboru pro status hráčů vybírá Výkonný výbor 

FIFA. Procedurální pravidla zakotvují jako podmínku pro jmenování 24 členů DRC rovné 

zastoupení kandidátů navržených hráčskými asociacemi a kandidátů navržených kluby 

nebo ligami (čl. 4 Procedurálních pravidel). Právě rovné zastoupení zájmů hráčů i zájmů 

klubů a asociací je prioritou FIFA při řešení sporů. DRC zpravidla rozhoduje ve složení 

dva zástupci hráčů, dva zástupci asociací a klubů a jeden nezávislý předseda.
144

 

Věcnou působnost mechanismu řešení sporů a její rozdělení mezi Výbor pro status 

hráčů a DRC přináší ustanovení čl. 22 až 24 Pravidel. Obecně lze říci, že DRC řeší spory 

mezi kluby a hráči týkající se žádostí o mezinárodní přestupní certifikát, spory vyplývající 

z profesionálních smluv (employment-related disputes) mezi kluby a hráči na mezinárodní 

úrovni a spory týkající se tréninkových kompenzací a mechanismu solidarity (training 

compensation a solidarity mechanism) u klubů patřících pod různé asociace. Do působnosti 

Výboru pro status hráčů patří spory ze smluv mezi klubem nebo asociací a trenéry, spory 

mezi kluby patřících pod různé asociace (subsidiární působnost) a konečně spory ze smluv 

mezi agentem a hráčem, případně agentem a klubem. Jak je vidět, oba orgány řešení sporů 

se specializují na různou agendu – netvoří spolu tedy odvolací dvouinstanční strukturu. 

Strany sporu mají možnost odvolat se proti rozhodnutí DRC a Výboru pro status hráčů 

přímo k CAS (čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 2). 

4.5.3. CAS ve struktuře alternativního řešení sporů FIFA 

S rostoucím počtem sporů došla FIFA na počátku jednadvacátého století k nutnosti 

existence nezávislého arbitrážního orgánu zaměřeného na fotbalovou problematiku, jehož 

infrastruktura a organizace by byla nezávislá na tehdejších strukturách FIFA. Brzy se však 

ukázalo, že původní projekt Mezinárodní komory pro fotbalovou arbitráž (International 

Chamber fot Football Arbitration  ICAF), tak aby splňovala nastavená kritéria, by byl 

nejenom mimořádně drahý, ale bylo by také potřeba zcela zásadně upravit většinu 

tehdejších předpisů FIFA. Proto FIFA nakonec v roce 2002 přistoupila na podvolení se 
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  V originále Regulations on the Status and Transfer of Players, Players Agents Regulations a Rules 

Governing the Procedures of Players` Status Committee and the Dispute resolution Chamber. 

144
  Čerpáno z oficiálních internetových stránek FIFA, dostupné on-line: 

<http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/disputeresolutionsystem/disputeresolut

ionchamber/index.html> [cit. 30-07-13]. 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/disputeresolutionsystem/disputeresolutionchamber/index.html
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/disputeresolutionsystem/disputeresolutionchamber/index.html
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jurisdikci CAS, s tím, že došlo k posílení rozhodcovské platformy o arbitry s fotbalovou 

specializací.
145

 Rozhodnutí FIFA následovala posléze i UEFA a dokonce FAČR, které obě 

promítly možnost odvolání se k CAS do svých stanov. 

Možnost obrátit se na CAS je obecně zakotvena ve Statutu FIFA v článcích 66 až 68. 

Podle nich je CAS oprávněn řešit spory mezi FIFA, členskými asociacemi, konfederacemi, 

ligami, kluby, hráči, funkcionáři a (licencovanými) agenty. V případě, že k CAS směřuje 

odvolání proti rozhodnutí orgánů FIFA, konfederací, asociací nebo lig, je třeba, aby 

předtím došlo k vyčerpání všech dostupných opravných prostředků. Lhůta pro podání 

odvolání činí 21 dnů.
146

 Při vyjednávání o přistoupení k jurisdikci CAS nicméně došlo 

k dohodě, podle které jsou určité spory z jurisdikce CAS absolutně vyloučeny. Kromě 

rozhodnutí malého významu (o suspendování v trvání do 4 zápasů nebo do 3 měsíců) se 

jedná o záležitostí porušení pravidel hry (Laws of the Game) a v případech, kdy je možné 

se proti rozhodnutím odvolat k nezávislému rozhodčímu tribunálu, uznanému asociací 

nebo konfederací.
147

 FIFA uznává jurisdikci CAS jako odvolací instance jak pro 

rozhodnutí kvazi-judiciálních orgánů, tak i v rozhodnutích o sporech smluvní povahy 

přijatých Výborem pro status hráčů a DRC. Zároveň může CAS rozhodovat veškeré spory 

napříč fotbalovými strukturami, pokud není k jejich řešení příslušný jiný orgán.
148

 Zvláštní 

režim mají (stejně jako v jiných sportovních odvětvích) v případě jurisdikce CAS 

záležitosti týkající se dopingu. 

4.6. Povaha mechanismu řešení sporů v rámci FIFA 

V případě řízení před Disciplinární komisí a Etickou komisí se v obou případech 

jedná o řízení ve věcech porušení vnitřních sportovních pravidel, ať už půjde o přímé 

porušení pravidel hry (Laws of the Game), na které se z nějakého důvodu nevztahuje 

konečnost rozhodnutí rozhodčího, nebo o porušení pravidel vyjmenovaných 

v Disciplinárním řádu, Etickém kodexu případně jiných předpisech FIFA. V obou 

případech můžeme opět pozorovat výraznou podobnost těchto řízení s klasickým řízením 

soudním, spíše než s některým ze způsobů alternativního řešení sporů stricto sensu. Sama 
                                                           
145

  Podrobněji viz např. Oběžník č. 827 Generálního tajemníka FIFA ze dne 10. prosince 2002, dostupné 

on-line: <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/tas_827_en_63.pdf> [cit. 30-

07-13]. 

146
  Srov. lhůtu 10 dní pro odvolání podle Stanov UEFA (viz výše v textu). 

147
  Tímto nezávislým rozhodčím tribunálem, na který odkazují normy asociací a konfederací bývá však 

většinou opět jen CAS. 

148
  Čl. 66 odst. 1 Statutu FIFA. 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/tas_827_en_63.pdf
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FIFA to vlastně přiznává, když v rámci strukturální organizace mluví o této rozhodovací 

soustavě jako o judicial bodies. Protože se však tyto orgány (spolu s řízením před nimi) 

soudům pouze podobají, bylo by na místě hovořit spíše o kvazi-judiciálních orgánech 

(resp. quasi-judicial bodies). 

Naproti tomu u řízení vedených ve sporech vyplývající ze smluv můžeme opět 

pozorovat větší příklon k řízení arbitrážnímu, a to v několika aspektech. Za prvé, řízení se 

týká nikoliv porušení stanovených norem, ale sporů vyplývajících primárně ze smluvního 

vztahu (jakkoliv je smluvní volnost v daném případě regulována i řadou interních norem 

kogentní povahy). Za druhé, podobně jako u klasického arbitrážního řízení jsou strany 

zastoupeny rozhodci, kteří by měli reflektovat jejich partikulární zájmy. Je otázkou, zda se 

na této úrovni nejedná o klasickou arbitráž stricto sensu. Odpověď na tuto otázku 

komplikuje mimo jiné fakt, že jednotlivé vnitrostátní úpravy umožňují pro profesionální 

smlouvy mezi kluby (asociacemi) a sportovci, trenéry nebo agenty různé režimy. A pokud 

půjde o režim pracovněprávní, velice často je v takových případech podle vnitrostátního 

práva alternativní řešení sporů vyloučeno.  

FIFA prostřednictvím Výboru pro status hráčů a DRC zajišťuje systém řešení sporů 

pro celou mezinárodní fotbalovou platformu bez ohledu na to, zda se spor přesahuje nebo 

nepřesahuje hranice některé z fotbalových konfederací. Pokud bylo v kapitole týkající se 

UEFA ukázáno, že sama UEFA nedisponuje vlastním mechanismem rozhodování sporů ze 

smluv, na tomto místě již lze konstatovat, že ve vztahu mezi FIFA a UEFA se má situace 

obdobně jako na vnitrostátní úrovni, v rámci FAČR, kdy spory interní povahy řeší 

primárně příslušné regionální subjekty, zatímco spory ze smluv jsou řešeny rovnou na 

národní úrovni FAČR, prostřednictvím Sboru rozhodců a Arbitrážní komise.  

4.7. Otázka soudního přezkumu rozhodnutí orgánů nadnárodních sportovních 

organizací 

Na tomto místě se nabízí uvažovat o možnosti přezkumu rozhodnutí učiněné 

orgánem sportovní organizace zřízené podle cizího (konkrétně švýcarského práva). 

Zatímco na úrovni národních organizací (ať už jde o kluby, nebo svazy) určuje mantinely 

pro vnitřní autonomii a činnost vnitrostátní právní úprava, která se může v tomto stát od 

státu lišit, na mezinárodní úrovni již tento vztah nezaznamenáme a není jasné, v jakém 

právním režimu se pohybujeme. Lze se ztotožnit s tím názorem, že režim mezinárodních 

sportovních organizací se v podstatě podobá mezinárodnímu právu veřejnému, a hovořit 
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o mezinárodním sportovním právu.
149

 P. Hamerník konstatuje, že v případě mezinárodních 

federací se jedná o „(...) soukromoprávní závazný systém, vytvořený globálními 

mezinárodními asociacemi na smluvním základě, dále s povinností podřídit se v něm 

autoritě a jurisdikci mezinárodních sportovních asociací, a současně není upraven 

vnitrostátním právem.“
150

 V případě uplatnění soudního přezkumu bude nejspíše záležet 

na tom, o který soud se bude v konkrétním případě jednat a jakým právem by se takový 

soud řídil.
151

 Pravdou však je, že s ohledem na četné nevýhody soudních sporů (dlouhé 

trvání, finanční náklady a nejistotu výsledku)se sportovci při sporech s mezinárodními 

federacemi na státní soudy ve sportovních věcech příliš často neobrací. Řešení sporů mimo 

soudní síně preferují i samotné sportovní organizace.
152

 A tak zatímco na úrovni národní 

bude konkurence soudní jurisdikce vůči autonomním sportovním orgánům pro řešení sporů 

silná,
153

 na úrovni mezinárodní (s jistou výhradou intervencí Soudního dvora EU) slábne, 

neboť neexistuje mezinárodní soud přímo odvozený od subjektivity států samotných (jako 

např. ICJ), který by byl oprávněn řešit sportovní otázky. Jedinou obdobou, která však není 

konkurentem alternativního řešení sporů ve sportu, nýbrž jeho zastřešujícím prvkem, je 

Sportovní arbitrážní soud (CAS). 

5. Sportovní arbitrážní soud (Court of Arbitration for Sport/CAS) 

Výše jsem se pokusila na příkladu organizační struktury ve fotbale naznačit rozsah 

pravomoci a působnosti sportovních orgánů při alternativním řešení (sportovních) sporů 

largo sensu. Ukázalo se, že povahu řízení lze v zásadě diferencovat na dvě velké skupiny – 

                                                           
149

  Tak jak ho pojímá např. J. A. R. Nafziger. 

150
  Hamerník, P.: Sportovní právo, s. 17. 

151
  Pěkný příklad takového sporu dává P. Hamerník ve své knize Sportovní právo. Šlo o případ atleta USA 

Butche Reynoldse, který zpochybnil před federálním soudem USA rozhodnutí mezinárodní atletické 

federace (IAAF) o zákazu činnosti v důsledku dopingového nálezu. IAAF nejprve tento jeho krok 

ignorovala s neochvějnou jistotou, že jakýsi soud v rodném městě atleta nemůže mít jurisdikci nad 

mezinárodní organizací s 204 národy. Soud však dal sportovci za pravdu a rozhodl o náhradě škody ve 

výši 27.356,008 amerických dolarů. Teprve v tom okamžiku začala IAAF jednat a nakonec spor vyhrála 

na základě procesního práva. Jak Hamerník správně poznamenává, na vleklém a drahém soudním sporu 

nakonec utrpěly újmu obě strany. Reynolds stejně nemohl závodit, když IAAF ignorovala výsledek 

sporu, a na druhé straně utrpěla pověst IAAF, když obecný soud zpochybnil její antidopingový 

program. Srov. Hamerník, P.: Sportovní právo, s. 13. 

152
  Srov. Hamerník, P.: Je rozhodčí soud pro sport skutečně „nejvyšším sportovním soudem“? In: Právník, 

2012, č. 11, s. 1220. 

153
  Otázkou zůstává, zda je vůbec možné vyloučit přezkum rozhodnutí orgánu sportovního spolku 

vnitrostátním soudem jen na bázi toho, že si takový spolek zakotví ve stanovách možnost přezkumu 

u CAS. 
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jednak na řízení vyplývající z porušení interních pravidel normativní povahy (včetně 

porušení pravidel hry), jednak na řízení týkající se nějakým způsobem smluvních závazků, 

které mají spojitost se sportovní činností. V případě fotbalové organizační struktury 

vystupoval (na úrovních od vnitrostátní po globálně mezinárodní) jako rozhodovací subjekt 

„nejvyšší instance“ Sportovní arbitrážní soud.
154

 Na ten se teď podíváme podrobněji. 

5.1. Historie CAS  

5.1.1. Založení CAS 

Sportovní arbitrážní soud se sídlem ve švýcarském Lausanne byl založen roku 1984 

Mezinárodním olympijským výborem (MOV) – pravděpodobně nejstěžejnější sportovní 

mezinárodní organizací, jejíž vliv značně přesáhl samotné pole sportu a která se nezřídka 

stává i kolbištěm politickým. Duchovním otcem CAS byl tehdejší prezident MOV Juan 

Antonio Samaranch, jenž chtěl vytvořit mezinárodní orgán, který by měl vrcholnou 

autoritu řešit mezinárodní sportovní spory. Již v roce 1981 došlo k vytvoření pracovní 

skupiny, kterou vedl tehdejší soudce Mezinárodního soudního dvora Kéba Mbaye a jejímž 

cílem bylo vypracovat statut sportovního tribunálu.
155

 Tento statut nabyl účinnosti dne 

30. června 1984 a od počátku nebyl CAS tak úplně samostatným a nezávislým sportovním 

tribunálem. Jak v personálním obsazení, tak ve finančních otázkách měl hlavní slovo 

MOV. CAS tehdy nabízel kromě jednotné formy řízení pro veškeré sportovní spory také 

mediační řízení a možnost sdělovat odborné názory na určité situace, které vyvstaly ze 

sportovní činnosti.
156

 

                                                           
154

  V originále Court of Arbitration for Sport (CAS) nebo Tribunal d`Arbitration du Sport (TAS). V české 

literatuře se lze setkat s různými překlady názvu této instituce. Namátkou Rozhodčí soud pro sport, 

Arbitrážní soud pro sport, nebo jednoduše Sportovní arbitrážní soud. Králík preferuje ve své knize 

označení Rozhodčí dvůr pro sport, který možná nejlépe odráží mezinárodní povahu a podobnost 

s tribunály zřízenými podle mezinárodního práva. Na druhou stranu může toto označení působit 

poněkud staromilsky a nelze zaznamenat v české současné sportovně-právní debatě jednotu. Většina 

autorů si ostatně (podobně jako autorka této práce) vypomáhají mezinárodně srozumitelnou zkratkou 

CAS. 

155
  Inspirace mezinárodním soudním tribunálem, zřízeným podle mezinárodního práva veřejného nebyla 

tedy čistě náhodná. 

156
  Postupně omezeno na proceduru tzv. poradního posudku. Od ledna 2011 byla tato procedura zrušena 

zcela. Viz informace ze statistiky CAS do roku 2012. Dostupné on-line: <http://www.tas-

cas.org/d2wfiles/document/437/5048/0/stat2012.pdf> [cit. 13-08-13]; srov. Hamerník, P.: op. cit. sub 

152, kde Hamerník v pozn. pod čarou č. 1 uvádí, že k ukončení této procedury došlo až v lednu 2012. 

http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/437/5048/0/stat2012.pdf
http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/437/5048/0/stat2012.pdf
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5.1.2. Nezávislost CAS a reformy 

Zpočátku zdrženlivý postoj mezinárodních federací vyplýval také z toho, že CAS 

reálně nebyl nezávislým mezinárodním sportovním orgánem, ale pouze prodlouženou 

rukou MOV. Málo z nich mělo chuť podvolit se MOV i mimo rámec olympismu a dát mu 

v podstatě nepřímo monopol v oblasti rozhodování „jejich“ sporů. Otázka nezávislosti 

CAS přišla na přetřes už na začátku devadesátých let 20. století prostřednictvím případu 

jezdce na koni Elmara Gundela. 

5.1.2.1. Případ Gundel 

Mezinárodní jezdecká federace (FEI) tehdy zjistila zakázané látky u Gundelova koně 

a Gundela kvůli tomu na tři měsíce suspendovala a uložila mu pokutu. Jezdec následně 

využil (výše zmiňovanou) klauzuli, která mu umožnila, podat odvolání k CAS. Ani tento 

soud ovšem nerozhodl podle představ Gundela (pouze mu zkrátil dobu trestu na jeden 

měsíc). Podle švýcarského práva je možné se proti arbitrážnímu rozhodnutí bránit 

(z uvedených důvodů) u švýcarského federálního soudu, čehož Gundel využil. Důvodem 

pro soudní přezkum měl být podle něj fakt, že CAS nesplňuje podmínku nestranného 

a nezávislého tribunálu, a tedy ho nelze považovat za řádný arbitrážní soud.
157

 Rozhodnutí 

v této věci mělo pro budoucnost CAS zásadní význam. Pokud by švýcarský federální soud 

Gundelově námitce vyhověl, ztratil by CAS postavení nejvyššího sportovního rozhodčího 

tribunálu a stal by se de facto poslední instancí interního mechanismu řešení sporů uvnitř 

jednotlivých sportovních federací a organizací. Švýcarský federální soud rozhodl sice tak, 

že CAS splňuje podmínky na nezávislý tribunál, na straně druhé ale vyjádřil své obavy 

ohledně provázanosti vztahů mezi CAS a jeho zakladatelem MOV (CAS byl finančně 

závislý na MOV, MOV měl pravomoc měnit statut CAS a měl značný vliv i na jmenování 

členů CAS). S ohledem na to vznesl švýcarský federální soud pro futuro otázku, jak by 

vypadalo řízení o sporu, jehož stranou by byl sám MOV.
158

 

5.1.2.2. Reforma 1994 

Reakcí na toto rozhodnutí soudu byla v roce 1994 rozsáhlá reforma. Namísto MOV 

byla nově vytvořena Rada pro mezinárodní arbitráž (International Council of Arbitration 

for Sport, dále jen „ICAS“), která měla dozorovat nezávislost CAS, starat se 

o management i o financování CAS místo MOV. Tzv. Pařížskou dohodu o založení ICAS 

                                                           
157

  Hamerník, P.: Sportovní právo s mezinárodním prvkem. op. cit., s. 128. 

158
  Gundel v. FEI, Švýcarský federální soud (15. 3. 1993) ATF 119 II 271. 
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podepsali dne 22. června 1994 prezidenti významných mezinárodních organizací.
159

 ICAS 

je nadací založenou podle švýcarského práva. Skládá se z dvaceti členů, jimiž jsou 

odborníci na poli práva a sportu. ICAS si volí svého předsedu, který je zároveň předsedou 

CAS, dva místopředsedy, předsedy obou rozhodovacích divizí (řádné a odvolací)
160

 

a jejich zástupce. ICAS tak namísto MOV převzal administrativní i finanční kontrolu nad 

CAS. Jednou z hlavních pravomocí ICAS je i jmenování rozhodců, z nichž 1/5 navrhuje 

MOV, 1/5 mezinárodní sportovní federace, 1/5 národní olympijské výbory, 1/5 je vybrána 

po předchozích konzultacích s ohledem na zachování zájmů sportovců a 1/5 tvoří 

osobnosti nezávislé na orgánech odpovědných za navrhování rozhodců. CAS má již více 

než 280 rozhodců,
161

 kteří jsou jmenováni na čtyřleté období s možností znovuzvolení. Ve 

světle reforem došlo i k rozsáhlé změně Statutu a procedurálních pravidel a byla vytvořena 

nová procedurální pravidla – Řád sportovní arbitráže (Code of Sports-Related Arbitration, 

dále jen jako „Řád“). Inspirace pro tento nový Řád, který vstoupil v platnost 22. listopadu 

1994, pocházela z arbitrážních pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

(UNCITRAL), z arbitrážních pravidel Mezinárodní obchodní komory (ICC) a z pravidel 

Londýnského soudu pro mezinárodní arbitráž (London Court of International 

Arbitration).
162

 

5.1.2.3. Případ Lazutina and Danilova 

Nezávislost CAS byla po reformě napadena u švýcarského federálního soudu znovu 

v roce 2003 v případu ruských běžkyň na lyžích.
163

 Olze Danilové a Larise Lazutině byl na 

olympiádě v Salt Lake City (2002) zjištěn pozitivní dopingový nález, pročež jim byly 

odebrány medaile a CAS toto rozhodnutí v odvolání potvrdil. Ruské závodnice se tehdy 

rovněž obracely na švýcarský soud s námitkou nedostatku nezávislosti CAS, a to 
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  Kromě MOV šlo o Asociaci mezinárodních federací letních olympijských sportů (ASOIF), Asociaci 

mezinárodních federací zimních sportů (AIWF) a Asociaci národních olympijských výborů (ANOC).  

160
  K rozdělení rozhodovacích divizí, aby bylo patrné, zda se jedná o řízení s primární působností CAS, 

nebo o odvolací řízení proti rozhodnutí orgánu příslušné sportovní organizace, došlo rovněž při reformě 

v roce 1994. 

161
  Číslo platné k 20. březnu 2013. Čerpáno z informací na oficiálních stránkách CAS <http://www.tas-

cas.org/d2wfiles/document/452/5048/0/Liste20nationalit%C3%A9s20mars202013.pdf> [cit. 30-07-13]. 

162
  Downie ,R.: Improving the Performance of Sport`s Ultimate Umpire: Reforming the Governance of the 

Court of Arbitration for Sport. In: Melbourne Journal of International Law, Vol 12, 2011; s. 322. 

163
  Tento případ jsem již v této práci zmiňovala v kapitole o sportovních vztazích. 

http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/452/5048/0/Liste20nationalit%C3%A9s20mars202013.pdf
http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/452/5048/0/Liste20nationalit%C3%A9s20mars202013.pdf
http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/452/5048/0/Liste20nationalit%C3%A9s20mars202013.pdf


51 

konkrétně v těch případech, kdy je stranou sporu samotný MOV.
164

 Dále napadaly praxi, 

kdy bylo lze vybrat si arbitra pouze z uzavřeného seznamu (closed list), přičemž nebylo 

Řádem vyloučeno, aby tento arbitr zároveň zastupoval strany před CAS.
165

 I v tomto 

případě však švýcarský federální soud znovu potvrdil nezávislost a nezaujatost CAS.
166

  

5.2. Organizační struktura CAS 

Pro arbitrážní řešení sporů má CAS dvě různé komory. Jednak komoru pro řešení 

běžných sporů (Ordinary Arbitration Division) pro rozhodování v první instanci, jednak 

odvolací komoru (Appeals Arbitration Division), u které jsou napadána finální rozhodnutí 

orgánů sportovních organizací. Každá z komor má svého předsedu. Návrhy na zahájení 

řízení jsou adresovány Soudní kanceláři CAS (CAS Court Office). Ta je vyhodnotí a podle 

charakteru předá předsedovi příslušné komory, který je zodpovědný za prvotní kroky 

v řízení do doby, než je ustaven příslušný rozhodčí panel. Mimo jiné také mohou 

rozhodovat o „předběžných opatřeních“ a odkladném účinku podání.
167

 Rozhodčí panel 

sestává z jednoho nebo tří rozhodců. Rozhodci ze seznamu mohou být povoláváni do 

rozhodování v panelech obou komor. 

Kvůli stále rostoucímu počtu podání došlo v roce 1996 k vytvoření 

decentralizovaných poboček v USA (původně Denver, od roku 1999 New York) 

a v Austrálii (Sydney) a k vytvoření ad hoc Divisions pro olympijské hry v Atlantě. 

Právě u sportovních událostí jako jsou olympijské hry, existuje asi největší tlak na co 

nejrychlejší dosažení konečného rozhodnutí. Ad hoc Divisions mají povinnost rozhodnout 

do 24 hodin. Postupně jsou tyto ad hoc tribunály využívány i na hrách Commonwealthu 

nebo na evropských a světových šampionátech ve fotbale. I v případě, že řízení probíhá 

u decentralizovaných poboček nebo ad hoc Divisions, je za místo konání formálně 

považováno Lausanne (tedy sídlo CAS). To umožňuje, aby řízení probíhalo podle 

švýcarského zákona o mezinárodním právu soukromém. 

                                                           
164

  Závodnice se mimo jiné odvolávaly na to, že MOV při olympijských hrách platí arbitrům ad hoc 

tribunálů poplatky a cestovní a ubytovací náklady, což mělo mít vliv na jejich nezávislé a nestranné 

rozhodování.  

165
  Downie, R.: op. cit., s. 324. V konkrétním sporu šlo o ukázkový případ, kdy zástupce Mezinárodního 

olympijského výboru před CAS byl zároveň rozhodce a shodu okolností byl jedním z rozhodců stejné 

ad hoc divize, která rozhodovala případ závodnic na olympijských hrách. 

166
  Lazutina & Danilova v. IOC, Švýcarský federální soud, 4P. 267/2002 (2003). Olympijská medaile na 

základě tohoto rozhodnutí připadla české závodnici Martině Neumannové. 

167
  Čl. R37 Řádu. 
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Kromě arbitrážního řízení nabízí CAS ještě také mediační služby s cílem dosáhnout 

smírného vyřešení sporu. Pro tento případ vede CAS seznam mediátorů, kterých bylo 

v roce 2012 sedmapadesát.
168

 Mediaci však nelze využít u disciplinárních věcí a v řízení 

týkajícím se dopingu.
169

 

5.3. Jurisdikce CAS 

Původně mohl CAS řešit pouze sportovní spory netechnického charakteru (non-

technical disputes), tedy CAS nemohl zasahovat do sporů, které vyplývaly z technických 

sportovních pravidel (pravidel hry – rules of game). Spektrum netechnických sporů 

zahrnovalo pouze spory týkající se ekonomických záležitostí, případně maximálně 

dogmatických záležitostí, vztahujících se k obecným sportovním principům. Panoval totiž 

názor, že ani CAS jako nejvyšší arbitrážní soud by neměl zasahovat do průběhu hry 

a jejích pravidel. Teprve od roku 1994 bylo možné, aby CAS fungoval jako odvolací orgán 

proti rozhodnutím orgánů sportovních organizací, prostřednictvím generální rozhodčí 

doložky obsažené ve stanovách sportovních federací. Zatímco některé z nich se takto 

obecně podvolily jurisdikci relativně brzy (první z nich byla Mezinárodní jezdecká 

federace FEI v roce 1991), některé z nich si poměrně dlouho držely „rozhodovací 

monopol“, než uznaly výhody řízení před CAS.
170

 

CAS je v současnosti oprávněn rozhodovat veškeré spory, které se (nějakým 

způsobem) týkají sportu (sports-related disputes), a to za podmínek, že buď existuje 

rozhodčí doložka, nebo dodatečná smlouva o rozhodci, která dává pravomoc CAS spor 

řešit (jako rozhodčí orgán první instance), nebo za podmínky, že se jedná o odvolání proti 

rozhodnutí sportovní asociace nebo federace, jejíž statuty nebo pravidla (případně speciální 

smlouva) zakotvují pravomoc CAS rozhodovat v odvolacím řízení.
171

 

„Spory týkající se sportu“ přitom mohou mít rozličnou podobu. Článek R27 uvádí 

poměrně široce, že se může jednat o „záležitosti principiálně se vztahující ke sportu nebo 

o peněžní a další zájmy týkající se praxe a rozvoje sportu a obecně může zahrnovat veškeré 

                                                           
168

  Čerpáno z oficiálních internetových stránek CAS. Dostupné on-line: <http://www.tas-

cas.org/d2wfiles/document/4350/5048/0/Liste20des20m%C3%A9idateurs20201220(noms,20pays).pdf> 

[cit. 30-07-13]. 

169
  Mediačních řízení je oproti řízení arbitrážním zanedbatelný počet. Srov. Hamerník, P.: op. cit. sub 152, 

s. 1212. 

170
  Viz například již zmíněná Mezinárodní fotbalová federace FIFA, která přistoupila k CAS až v roce 

2002, a to mimo jiné z ekonomických důvodů. 

171
  Např. čl. R27 Řádu. 

http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/4350/5048/0/Liste20des20m%C3%A9idateurs20201220(noms,20pays).pdf
http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/4350/5048/0/Liste20des20m%C3%A9idateurs20201220(noms,20pays).pdf
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aktivity, které jsou spojeny se sportem, nebo k němu mají vztah. Jak píše P. Hamerník, 

především můžeme u CAS narazit na spory ohledně (i) ukládání disciplinárních sankcí, 

(ii) způsobilosti kvalifikace účasti u národních týmů, (iii) monitoringu finančních otázek 

při vedení profesionálních klubů, včetně dodržení licenčních podmínek, (iv) aplikace 

statutů sportovních asociací, (v) uplatňování sankcí vnitrostátními sportovními asociacemi 

v oblasti dopingu, (vi) mezinárodních transferů hráčů, (vii) sporů smluv mezi kluby, hráči, 

agenty, trenéry apod., (viii) organizačních otázek soutěží, (ix) reklamy a sponzoringu, 

(x) smluv o prodeji a nákupu sportovního vybavení a (xi) organizace sportovních akcí.
172

 

Z toho je vidět, že okruh jurisdikce CAS je poměrně široký. Dlužno na tomto místě uvést, 

že CAS dosud neodmítl svoji jurisdikci na podkladu nedostatku sportovního prvku.
173

 

5.4. Řízení před CAS 

5.4.1. Běžné rozhodčí řízení před CAS 

Jak již bylo řečeno, arbitrážní řízení před CAS je upraveno Řádem. Rozhodným 

právem je právo švýcarské, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany se též mohou 

dohodnout na tom, aby CAS rozhodl spor ex aequo et bono.
174

 Pro zahájení řízení je nutno 

doručit písemnou žádost, která bude obsahovat jméno a adresu protistrany, krátké shrnutí 

skutkového stavu věci a právní argumentaci, včetně označení věci, ve které má CAS 

rozhodnout, kopii smlouvy s arbitrážní doložkou nebo kopii rozhodčí smlouvy, relevantní 

informace o počtu a výběru rozhodců (především pokud má rozhodovat tříčlenný panel, 

určit rozhodce ze seznamu rozhodců CAS) a navrhovatelův návrh petitu rozhodnutí 

(claimant‘s request for relief). Při podání žádosti musí navrhovatel uhradit arbitrážní 

poplatek.  

V případě, že návrh nemá potřebné náležitosti, vyzve Soudní kancelář navrhovatele, 

pouze jednou, aby tyto doplnil, a stanoví mu k tomu (poměrně krátkou) lhůtu. V případě, 

že navrhovatel žádost nedoplní, bude považována za vzatou zpět.
175

 

                                                           
172

  Hamerník, P.: op. cit. sub 152, s. 1212. 

173
  Reeb, M.: The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). In: Blackshaw et al.: 

CAS 1984–2004, s. 32; nebo např. informace na internetových stránkách CAS (Historie CAS), dostupné 

on-line: <http://www.tas-cas.org/en/infogenerales.asp/4-3-239-1011-4-1-1/5-0-1011-3-0-0/> [cit. 30-

07-13]. 

174
  Článek R45 Řádu. 

175
  Článek R38 Řádu. 

http://www.tas-cas.org/en/infogenerales.asp/4-3-239-1011-4-1-1/5-0-1011-3-0-0/
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Celý proces arbitráže lze obecně rozdělit na dvě fáze – písemnou a ústní. Při ústní 

fázi řízení před CAS strany prezentují své důkazy a svědky ve slyšení, které zpravidla 

probíhá neveřejně, v sídle CAS v Lausanne.
176

 Ústní část řízení však není povinná. Je 

možno ji vyloučit a rozhodnout pouze na základě písemných podkladů, pokud rozhodčí 

panel po konzultaci stran uzná, že je dostatečně informován, aby mohl rozhodnout i bez 

slyšení.
177

 To samozřejmě vyvolává otázky o řádném procesu, zejména kvůli popření práva 

na slyšení strany (audiatur et altera pars) a mohlo by být pravděpodobně akceptovatelným 

důvodem k napadnutí rozhodčího nálezu u švýcarského federálního soudu.
178

 

Pravidla pro řízení jsou obecně poměrně přísná a mohou být příčinou vzniku 

otazníků nad dodržením pravidel řádného procesu.
179

 Pokud navrhovatel včas nepředloží, 

čeho se domáhá,
180

 bude návrh na zahájení arbitrážního řízení považován za vzatý zpět.
181

 

Pokud odpůrce nepředloží své stanovisko, může přesto panel pokračovat v procesu a vydat 

rozhodčí nález.
182

 A konečně, jestliže se jedna nebo dokonce obě strany nedostaví, a to ani 

přes řádné vyzvání, ke slyšení, může rozhodčí panel takové ústní jednání přesto konat.
183

 

5.4.2. Odvolací řízení před CAS 

Při zahájení odvolacího řízení podává navrhovatel žádost, která bude obsahovat 

jméno a adresu odpůrce, kopii rozhodnutí proti kterému se odvolává, návrh petitu 

rozhodnutí, určení rozhodce ze seznamu rozhodců (pokud není stanoveno, že je příslušný 

rozhodovat jediný rozhodce), kopii příslušných ustanovení stanov nebo pravidel 

zakládajících pravomoc CAS pro rozhodnutí o odvolání a pokud je to případné, návrh na 

pozastavení výkonu napadeného rozhodnutí do doby rozhodnutí CAS. Tato žádost musí 

být CAS doručena ve stanovené lhůtě pro odvolání. Pokud stanovy nebo pravidla příslušné 

asociace nebo federace neobsahují ustanovení o takové lhůtě, stanoví Řád obecnou 

jednadvacetidenní lhůtu. 

                                                           
176

  Srov. ad hoc tribunály a detašovaná pracoviště v New Yorku a Sydney. 

177
  Článek R57 Řádu. 

178
  Blackshaw, I. S.: Sport, mediation and arbitration. Hague: T.M.C. Asser Press, 2009, s. 156. 

179
  Podobněji o této problematice srov. obecně Blackshaw, I. S.: op. cit. sub 178. 

180
  V originále u Blackshawa „If the claimant fails to submit statement of a claim (...).“ 

181
  Článek 44.5 Řádu. 

182
  Tamtéž. 

183
  Tamtéž. 
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V řízení o odvolání CAS rozhoduje de novo. Panel tedy přezkoumává jak faktické, 

tak právní otázky a může buď vydat nové rozhodnutí, které nahradí rozhodnutí předchozí, 

nebo napadené rozhodnutí anulovat a vrátit věc předchozí instanci k novému rozhodnutí. 

Důležitou podmínkou pro podání k CAS je předchozí vyčerpání všech procesních 

prostředků, které nabízí stanovy a pravidla sportovní organizace.
184

 

Stejně jako u řízení řádného, pokud podání nesplňuje stanovené požadavky, dostane 

navrhovatel pouze jednu výzvu k doplnění spolu s určením (krátké) lhůty pro toto 

doplnění. Pokud se mu žádost nepodaří doplnit, je považována za vzatou zpět. Jako 

u řádného řízení nebrání vydání rozhodčího nálezu mlčení protistrany a ústní jednání může 

proběhnout i bez přítomnosti stran (byly-li řádně obeslány). 

5.4.3. Vymáhání rozhodčích nálezů CAS a obrana proti nim 

Rozhodčí nálezy CAS jsou, stejně jako jiné mezinárodní rozhodčí nálezy, 

vymahatelné, buď na základě norem mezinárodního práva soukromého, případně na 

základě příslušné mezinárodní smlouvy. V tomto případě je touto mezinárodní smlouvou 

takzvaná Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10. června 

1958.
185

 

Jak již bylo naznačeno výše, rozhodnutí CAS není absolutně konečné. Strana, která 

není s rozhodčím nálezem spokojená, má podle ustanovení švýcarského zákona 

o soukromém mezinárodním právu z 18. prosince 1987 ještě poslední možnost obrátit se na 

švýcarský federální soud. Podmínky jsou ovšem výrazně limitovány. Podle čl. 190 odst. 2 

švýcarského zákona o soukromém mezinárodním právu lze rozhodčí nález napadnout, 

pouze pokud (a) rozhodce nebo rozhodčí panel nebyl řádně jmenován, resp. ustaven, 

(b) pokud rozhodčí soud nesprávně určil svoji jurisdikci, nebo ji naopak vyloučil, 

(c) pokud rozhodčí soud rozhodoval o záležitostech, které nebyly součástí návrhu, nebo 

nerozhodl o části nároků uvedených v návrhu, (d) pokud byla porušena rovnost stran nebo 

jim bylo upřeno právo být slyšen, a konečně (e) pokud je rozhodčí nález v rozporu se 

švýcarským veřejným pořádkem. I. S. Blackshaw uvádí, že nejdůležitějším důvodem je 

                                                           
184

  Není ale nutné, aby orgán sportovní organizace rozhodl meritorně. Napadnout lze i takové rozhodnutí, 

ve kterém orgán sportovní organizace rozhodne o tom, že není kompetentní ve věci rozhodnout. Srov. 

Hamerník, P.: op. cit. sub 152, s. 1213. 

185
  V českém právním řádu vyhlášená ve sbírce zákonů jako vyhláška pod č. 74/1959 Sb. 
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právě ad (d) a že CAS se doslova „může přetrhnout, aby stranám zajistil procesní rovnost 

a právo slyšení.“
186

 

Strany sporu se mohou (podle čl. R46 a R59 Řádu) dohodnout, že nález CAS 

nebudou napadat za účelem jeho zrušení (zpravidla se tak dohodnou již před začátkem 

rozhodčího řízení buď v rozhodčí doložce, nebo rozhodčí smlouvě). Tím vyloučí možnost 

přezkumu švýcarským federálním soudem.
187

 Aby strany ale mohly toto vyloučení platně 

aplikovat, nesmějí být teritoriálně spojené s územím Švýcarska (nebo mít švýcarský 

domicil). Většina mezinárodních sportovních organizací však má sídlo právě ve Švýcarsku 

a vzdání se možnosti odvolání ke švýcarskému federálnímu soudu (Tribunal Fédéral dále 

jen jako „TF“) tak není možné (například u řady sporů z Olympijských her). P. Hamerník 

v souvislosti s vyloučením možnosti přezkumu u TF odkazuje na rozhodnutí v případu 

Cañas,
188

 kdy TF uznal specifickou strukturu sportovních organizací, konkrétně vertikální 

vztahy od sportovců ke klubům, asociacím a federacím. Soud vzal v úvahu, že sportovci 

v řadě případů prostě nemají jinou možnost než podepsat předložené znění smlouvy, aby 

vůbec mohli sport provozovat profesionálně. Bez toho by mohli závodit maximálně na 

úrovni amatérské nebo – jak trefně píše Hamerník – někde doma na zahradě. Podle TF 

však nemůže být k uzavření doložky o vyloučení jurisdikce TF pro napadení rozhodčího 

nálezu nikdo nucen. Taková doložka je podle TF platná pouze tehdy, pokud byla uzavřená 

svobodně a bez nátlaku, což v případu Cañas podle něj splněno nebylo.
189

 

Ve světle rozsudku TF v případu Cañas lze uvažovat o tom, zda vůbec může dojít 

k platnému uzavření dohody o vyloučení jurisdikce TF v profesionální hráčské smlouvě, 

s ohledem na její obecně adhezní charakter. Asi jediným nenapadnutelným řešením by 

bylo uzavření extra dohody o vyloučení jurisdikce TF ex post po vzniku sporu a před 

zahájením rozhodčího řízení. Na to by ale pravděpodobně málokterý sportovec přistoupil. 

Mohlo by se tedy zdát, že TF reflektuje nerovné postavení sportovce-profesionála ve 

vztahu ke klubům a sportovním organizacím a je ochoten a schopen nenechat ho napospas 

výlučně jejich orgánům. Na druhou stranu vyvstává otázka, zda není úplně stejná situace 

                                                           
186

  Blackshaw, I. S.: op. cit. sub 178, s. 174. 

187
  Příslušná ustanovení Řádu v podstatě parafrázují příslušná ustanovení švýcarského zákona 

o soukromém mezinárodním právu (čl. 192 příslušného zákona). 

188
  Guillermo Cañas v. Association of Tennis Professionals (ATP) CAS/2005/951 a rozhodnutí v téže věci 

u TF pod sp. značkou BGE 133 IIII 235. 

189
  Důvodem pro vrácení případu CAS k novému rozhodnutí zde bylo porušení práva být slyšen na straně 

argentinského tenisty. 
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ohledně samotné rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě (resp. pouze ve stanovách 

a pravidlech sportovní organizace – CAS totiž pro odvolací řízení smluvní rozhodčí 

doložku vůbec nevyžaduje). Tak jako sportovec nolens volens přistupuje na vyloučení 

možnosti přezkumu TF, úplně stejně musí přistoupit na samotnou jurisdikci CAS. Takový 

pohled by podstatně narušil legitimitu CAS pro rozhodování značné části sporů.  

Pravdou však zůstává, že TF ruší rozhodnutí CAS pouze výjimečně. Mnohem častěji 

naopak TF potvrdí legitimitu CAS způsobem, který „zvyšuje laťku pro přezkum 

nepřiměřeně vysoko.“
190

 A pokud případně TF zruší rozhodčí nález CAS, neznamená to, že 

CAS nutně své rozhodnutí změní.
191

 

5.5. Některé aktuální otázky ohledně CAS 

5.5.1. Meze jurisdikce CAS 

Stále existuje otázka, nakolik je v pravomoci CAS zasahovat (přezkumem) do 

záležitostí vlastního průběhu hry, tedy do záležitostí rules of game.
192

 Problém je zde 

nastaven podobně jako v případě jurisdikce soudů nad sportovními záležitostmi. Pokud 

tuto jurisdikci nad sportem připustíme, kde jsou její hranice? To platí stejně i pro CAS. 

F. Oschütz
193

 v tomto kontextu připomíná, že jednou z podmínek možnosti konat rozhodčí 

řízení je existence určité právní otázky.
194

 Popisuje rozhodovací praxi CAS v problematice 

technických otázek (technical questions) vyplývajících z aplikace rules of game a ukazuje 

několik případů, kdy bylo u CAS napadáno rozhodnutí rozhodčích v průběhu zápasu, nebo 

uplatnění sportovních pravidel vytvořených federací. CAS v těchto případech nevyloučil 

svoji jurisdikci na základě nemožnosti vstoupit na pole rules of game. Místo toho zkoumal, 

zda rozhodnutím rozhodčího, resp. aplikací rules of game došlo ke zneužití těchto pravidel, 

                                                           
190

  Weston, M. A.: Simply a Dress Rehearsal? U.S. Olympic Sports Arbitration and De Novo Review at the 

Court of Arbitration for Sport. In: Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 38, 

Issue 1, s. 103. Srov. také McLaren, R.:The Court of Arbitration for Sport. In: Nafziger, J.A.R., Ross, 

S.F. (et al.): Handbook of International Sports Law. Massachussets: Edward Elgar Publishing, 2011, 

s. 38, kde McLaren uvádí, že za dobu fungování CAS je případ Cañas jediným případem úspěšného 

napadení rozhodnutí CAS před TF. 

191
  Srov. Rozhodnutí Guillermo Cañas v. Association of TennisProfessionals CAS/2005/A/951 Revised 

Arbitral Awardze dne 23. května 2007, kde CAS v revidovaném rozhodnutí znovu potvrdil jím 

uvalenou patnáctiměsíční dobu suspendování (což bylo zmírněním dvouletého trestu uděleného 

orgánem první instance). 

192
  Problematika Rules of Law versus Rules of Game. 

193
  Oschütz, F.: The Arbitrability of Sport Disputes and the Rules of the Game. In: Blackshaw et al.: CAS 

1984–2004, s. 200–209. 

194
  Za příklad si bere německou a švýcarskou právní úpravu. 
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nebo zda rozhodnutí bylo absolutně chybné, čímž by došlo k poškození práva (například 

uložená sankce by byla jasně přehnaná nebo nespravedlivá). V zasahování do vlastního 

rozhodování rozhodčích v průběhu sportovního klání byl však (většinou) spíše zdrženlivý. 

F. Oschütz uvádí, že ačkoliv většina rozhodnutí rozhodčího v průběhu hry (rozhodnutí, že 

byl míč mimo hru nebo diskvalifikace na základě vychýlení z dráhy) „je možno nazírat 

jako aplikaci čistě sportovního pravidla (...) může mít takové rozhodnutí přímé nebo 

nepřímé finanční důsledky pro osobu, jíž je takové rozhodnutí adresováno.“
195

 

A upozorňuje na to, že ne všechna rozhodnutí rozhodčích je vůbec možno přezkoumat 

kvůli neopakovatelnosti situace a obtížné reprodukci.
196

 Souhlasím s jeho názorem, že 

pokud snad existuje záznam předmětné situace, měli by jej využít v prvé řadě především 

sami rozhodčí při svém rozhodování, nikoliv až rozhodci (nebo soudci). Stejně tak 

souhlasím s jeho závěrem, že určitá míra diskrece v rozhodování sportovních asociací 

(i prostřednictvím jejich rozhodčích) by měla být zachována alespoň sebeomezujícím 

přístupem přezkumných orgánů, jak CAS ostatně činí.
197

 

Oblast jádra sportu ovládané sportovními normami, do které by CAS již neměl 

zasahovat, nazývá K. Foster lex ludica.
198

 Foster popisuje, kam až u CAS může sahat 

autonomie sportovního klání na příkladu sporu z olympijských her v Naganu v roce 1998 

(Czech Olympic Committee, Swedish Olympic Committee & S. v. International Ice Hockey 

Federation, CAS ad hoc division OG Nagano 98/004 - 005). Za švédský tým tehdy 

nastoupil nezpůsobilý hráč (neměl švédskou národnost). Podle pravidel federace měly být 

oba zápasy, ve kterých nastoupil, kontumovány v neprospěch švédského týmu. Uplatnění 

tohoto pravidla by znamenalo, že by Švédi sestoupili v kvalifikační skupině a v příštím 

zápase nastoupili proti „papírově silnějšímu“ Rusku. Na druhou stranu Rusové, kteří 

vyhráli svoji kvalifikační skupinu, by hráli se Švédskem místo lehčího soupeře, kterého 

očekávali. Sestup Švédska podle pravidel by znamenal, že by všechny týmy musely 

nastoupit proti jiným soupeřům. Potrestání týmu Švédska zkrátka nebylo možné bez toho, 

aby dopady tohoto trestu nenesly i ostatní reprezentace. Federace se proto rozhodla toto 
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  Tamtéž, s. 208: „In sport, a referee`s decision (...)could be regarded as an application of a pure rule of 

the Game. (However,) such decisions may have direct or indirect financial consequences for the 

persons to whom such a decision is addressed.“ 

196
  Například lze jen těžko přesně zjistit, jaký měl rozhodčí ze své pozice výhled.  

197
  Tamtéž, s. 209. Shodně se vyjadřuje i K. Foster, srov. Foster., K.: Lex Sportiva and Lex Ludica: the 

Court of Arbitration for Sport’s jurisprudence. In: Enertainment and Sports Law Journal (UK), Vol. 3, 

Issue 2, 2005, par. 10–15. 

198
  Tamtéž. 
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pravidlo neuplatnit a ponechala v platnosti původní pořadí. Český tým (který se 

v závislosti na rozhodnutí federace měl utkat buď s Běloruskem, nebo s USA) napadl toto 

rozhodnutí a záležitost řešil Sportovní arbitrážní soud. CAS stížnost odmítl a rozhodnutí 

federace potvrdil. Stížnost Čechů vnímal stručně řečeno jako snahu získat sportovní 

výhodu nesportovními prostředky. Podle něj český tým nebyl porušením pravidel sám 

postižen a za takových okolností označil podání stížnosti ve snaze dosáhnout pro sebe 

výhody za urážku olympijského ideálu fair play. Na druhou stranu však příslušný panel ve 

svém rozhodnutí naznačil, že by rozhodl jinak, pokud by se na něj se stížností obrátil jeden 

ze dvou týmů, které se švédským týmem (a jeho neoprávněně nasazeným hráčem) 

prohrály. V případě těchto „přímých obětí“ by jejich žádosti vyhověl (z čehož by mohly 

profitovat i ostatní týmy jako třeba Česko).  

Jak píše Foster, na tomto případu je vidět, že „zachování hry“ z hlediska CAS 

nemusí nutně spočívat ve formálním přístupu ke sportovním pravidlům. Místo toho se 

CAS v tomto případě snažil o uchopení sportovní spravedlnosti (i když na formální bázi, 

protože záleželo jen na tom, zda se odvolá oběť). Na straně jedné tak potvrdil princip 

nezasahování do sportovních výsledků, spolu s upevněním principu, že týmy (sportovci) 

by se neměly snažit získat sportovní výhodu nesportovním způsobem.
199

 

5.5.2. CAS, stare decisis a lex sportiva 

Obecně jsou rozhodčí nálezy závazné pouze pro strany sporu, jimž jsou adresovány. 

Na rozdíl od soudů právního systému common-law, se tedy v rozhodčím řízení neuplatňuje 

zásada stare decisis. Je tomu tak i proto, že je arbitrážní řízení zpravidla neveřejné. V praxi 

se však CAS na svá rozhodnutí v předchozích případech často odkazuje a cituje je.
200

 To 

však ještě nutně nemusí znamenat, že CAS uplatňuje zásadu stare decisis tak, jak ji chápe 

common-law, tedy že je povinen držet se svých předchozích rozhodnutí a musí existovat 

závažné důvody, aby rozhodl odlišně.
201

 Skutečná praxe CAS možná vykazuje větší 

podobnost s doktrínou známou jako jurisprudence constante, která nezakotvuje povinnost 

soudu držet se předchozího rozhodnutí, ale spíše povinnost vzít tato rozhodnutí v úvahu, 

ovšem s možností odchýlit se od nich v zájmu spravedlnosti.
202

 Tuto teorii podporuje 

                                                           
199

  Foster, K.: op. cit., par. 20. 

200
  Viz např. Blackshaw, I.: op. cit. sub 178, s. 155; nebo Nafziger, J.A.R.: Lex Sportiva and CAS. In: 

Blackshaw et al.: CAS 1984–2004, s. 409. 

201
  Bersagel, A.: Is There a Stare Decisis Doctrine in the CAS? In: Pepperdine Dispute Resolution 

International Law Journal, Vol. 12, Issue 2, 2012, s. 190. 

202
  Tamtéž, s. 195. 
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jednak fakt, že se CAS k doktríně stare decisis ve svých rozhodnutích nehlásí, jednak 

praxe, kdy odmítá argumenty stran stavící na závaznosti jeho předchozích rozhodnutí.
203

 

Lze ovšem shrnout, že předchozí rozhodnutí mají v rozhodovací praxi CAS velkou váhu 

a často de facto fungují jako precedenty.
204

 

Právě díky této praxi CAS opakovaně akcentuje jednotlivé principy a pravidla 

sportovního práva, jejichž soubor nazývá lex sportiva. Dalo by se postesknout, že stejně 

jako v jiných záležitostech teoretické sféry sportovního práva, i zde se názory praktiků 

i akademiků rozchází. Zatímco někteří pojímají termín lex sportiva velice široce 

a používají ho v podstatě jako ekvivalent mezinárodního (globálního) sportovního práva,
205

 

omezují se jiní na chápání lex sportiva jako na principy a zvyklosti artikulované v nálezech 

CAS, kteréžto však mohou obsahovat potenciál dosáhnout v budoucnu postavení 

srovnatelného s lex mercatoria, užívaným v obchodní arbitráži.
206

 Budeme-li se držet 

faktů, termín lex sportiva pro principy sportovního práva jakožto aplikovatelných pravidel 

pro rozhodování použil ve svém nálezu sám CAS.
207

 Pozitivní na tomto přístupu může být 

pro strany sporu zejména vyšší míra předvídatelnosti v rozhodčím řízení před CAS. Tato 

praxe CAS má hypoteticky potenciál nepřímo ovlivnit normy asociací a mezinárodních 

federací ve smyslu harmonizace ve styčných bodech, které pokrývá lex sportiva.
208

 Na 

druhou stranu, CAS nemá formálně žádnou moc nad mezinárodními federacemi, aby je 

donutil změnit jejich pravidla podle svého obrazu. A v případě, kdy tato pravidla jsou 

jednoznačná, ukazuje se, že se od nich CAS neodchýlí, byť by nekorespondovala s jeho 

dosud aplikovanými principy.
209

 

                                                           
203

  Přestože následně rozhodne v souladu s nimi, jak ukazuje A. Bersagel na případech Jerome Younga 

(United States Olympic Committe v. International Olympic Committee) a Marion Jonesové (Andrea 

Anderson v. International Olympic Committee). 

204
  Nafziger, J.A.R. In: Blackshaw et al.: CAS 1984–2004, s. 409. 

205
  Typicky K. Foster. 

206
  Nafziger, J.A.R. In: Blackshaw et al.: CAS 1984–2004. 

207
  Norwegian Olympic Committee and Confederation of Sports & others v. International Olympic 

Committee CAS 2002/O/372. 

208
  Teorii, která pojímá lex sportiva jako určitý harmonizační rámec pro sjednocení předpisů 

mezinárodních federací zastává právě K. Foster. 

209
  Erbsen, A.: The substance and Illusion of LexSportiva. In: Blackshaw et al.: CAS 1984–2004, s. 441 

a 442. 
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5.5.3. Nezávislost CAS ještě jednou  

I přes odmítavé postoje švýcarského federálního soudu k namítaným nedostatkům 

nezávislosti CAS a jeho arbitrů v podáních na zrušení rozhodčích nálezů neznamená, že by 

otázka nezávislosti CAS byla uzavřenou kapitolou (nebo dokonce, že je tato nezávislost 

nezpochybnitelná). Poměrně hezky to ilustruje příklad sporu ruských běžkyň Danilové 

a Lazutiny popsaný výše. TF tehdy nevyhověl jejich námitce vůči praxi, kdy arbitři mohli 

zároveň vystupovat jako zástupci strany před CAS. Teprve o sedm let později, v roce 2010, 

reflektovalo tento nedostatek nové znění Řádu, které vyloučilo tuto dvojí roli arbitrů na 

seznamech CAS.  

Daleko zajímavější je po mém soudu podívat se na reformy z roku 1994, které bývají 

spojovány s rozhodnutím TF v případu Gundel. Ve značném objemu literatury je 

popisováno odtržení CAS od struktur MOV prostřednictvím zřízení ICAS jako krok, který 

přispěl k jeho nezávislosti a samostatnosti.
210

 První kritická myšlenka po takovém sdělení 

je nabíledni: Kdo kontroluje (ať už finančně, nebo personálně) ICAS? Podrobněji se touto 

otázkou zabývá v českém diskursu P. Hamerník
211

 a popisuje vliv MOV na CAS po 

reformě z roku 1994. MOV volí čtyři členy ICAS a navrhuje prezidenta ICAS (jak bylo 

psáno výše, prezident ICAS je zároveň prezidentem CAS). Olympijské hnutí volí celkem 

12 členů (jak píše Hamerník, obvykle jsou zvoleni vysocí představitelé hnutí) z celkového 

počtu dvaceti členů ICAS. Těchto dvanáct členů má pak pravomoc zvolit zbývajících osm 

členů. Co se týká finanční závislosti CAS, ze třetiny závisí na příspěvcích národních 

olympijských výborů, třetinu hradí mezinárodní sportovní asociace a zbylá třetina plyne do 

rozpočtu CAS z výtěžku za vysílací práva na olympijské hry.  

Jestliže jedním z hlavních cílů reformy 1994 bylo dosažení nezávislosti CAS na 

olympijských institucích, vytvoření ICAS jistě není důkazem o výrazném úspěchu v tomto 

počínání. Přesto však TF pohlíží na nezávislost CAS v mantinelech porovnání s ústavními 

principy na státní soudy a důraz klade na nezávislost jednotlivých arbitrů, která je podle 

něj dostatečně ošetřena Řádem.
212

 

                                                           
210

  Je nicméně pravdou, že se většinou jedná o krátké historické exposé, coby odrazový můstek pro hlubší 

rozebrání jiné dílčí otázky, nikoliv o vyčerpávající elaboráty zaměřené na problematiku nezávislosti 

CAS. 
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  Hamerník, P.: op. cit. sub 152, s. 1211. 
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  Srov. nicméně rozhodnutí Lazutina and Danilova v. IOC a FIS, ze dne 27. 5. 2003, s ohledem na úpravy 

Řádu v roce 2010. 
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6. Závěr 

V této práci bylo názorně demonstrováno, že oblast sportu není absolutně nezávislou 

na právu. Požívá však určitou autonomii, která se promítá i do existence specifického 

rámce řešení sporů, který je alternativou k řešení sportovních sporů prostřednictvím 

státních soudů. Relativně nejjednodušší je pak analýza vztahu sportovních orgánů řešící 

spory a soudů na úrovni národní. Zjišťujeme, že v České republice existuje jednak možnost 

řešit spory klasickou arbitráží podle zákona o rozhodčím řízení, jednak na bázi 

vnitrospolkové autonomie podle zákona o sdružování občanů. Ukázalo se, že v současnosti 

neexistuje pro sportovní spory arbitrážní orgán (jakkoliv se uvažuje o jeho zřízení), 

a všechny sportovní spory jsou tak řešeny na bázi vnitrospolkové autonomie.  

Z hlediska typů řízení se část těchto řízení – tam, kde se jedná o spory interní povahy 

- podobá řízení před soudy (potažmo správními orgány), pročež je můžeme označit jako 

kvazi-judiciální. Druhá část řízení se týká sporů ze smluv a průběhem řízení se přibližuje 

spíše řízení arbitrážnímu. Protože lze však důvodně pochybovat, zda se jedná o arbitráž 

jako takovou, bylo by záhodno (minimálně v českém prostředí) hovořit o něm, maximálně 

jako o kvazi-arbitrážním. Co se týká chystané nové právní úpravy spolků v Čechách, bude 

nutné počkat na znění prováděcích předpisů, zda do vnitrospolkového rozhodování bude 

vtaženo opravdové arbitrážní řízení, které známe převážně ze sféry komerční. 

Čím výše se ve sportovní organizační struktuře pohybujeme (na úrovni 

makroregionální až mezinárodní), tím víc se vztah mezi normativní regulací právní 

a normativní regulací sportovní rozostřuje. Teoretické koncepce a přístupy jsou 

konfrontovány s faktickým výkonem rozhodovací činnosti. Mechanismy alternativního 

řešení sporů institucionálně průběžně kopírují úroveň soutěží. Vertikální hierarchické 

vztahy sportovních organizací také vyvolávají potřebu souladu sportovních norem na 

úrovni globální, regionální a národní. U norem procesní povahy se tak děje alespoň 

prostřednictvím zakotvením minimálních standardů pro rozhodování sporů ze strany 

mezinárodní sportovní federace. I to může být důvodem, proč se mechanismy řešení sporů 

na národní a mikroregionální úrovni v zásadě podobají mechanismům řešení sporů 

u mezinárodních federací. Z toho vyplývá i podobnost v jednotlivých druzích řízení. Opět 

rozlišujeme spory interní povahy, které mají kvazi-judiciální povahu. Obtížné je 

rozhodnout, zda je řízení u sporů ze smluv arbitráží jako mechanismu alternativního řešení 

sporů stricto sensu, nebo má jen kvazi-arbitrážní povahu (ovšem s tím, že arbitrážní prvky 
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jsou silně dominující). Tuto otázku je třeba vnímat v kontextu vtažení jurisdikce CAS do 

mechanismu řešení sporů v rámci sportovních organizací. Možností přezkumu rozhodnutí 

orgánu sportovní federace u nadřazeného nezávislého arbitrážního orgánu, oslabuje po 

mém soudu čistě arbitrážní povaha takového mechanismu řešení sporů ze smluv. Skutečně 

arbitrážní povahu tak má až samotný CAS.  

CAS je také po mém soudu jediným skutečně arbitrážním orgánem v celém 

institucionálním rámci alternativního řešení sporů ve sportu. I v případě, kdy nerozhoduje 

v první instanci, ale jako odvolací instance pro rozhodnutí mezinárodní sportovní federace, 

probíhá toto řízení de novo, a to způsobem klasického rozhodčího řízení. To, že rozhoduje 

v této odvolací instanci i věci interní povahy, neznamená, že se nemůže jednat o arbitráž, 

pokud to švýcarské právo umožňuje. Pro uvažování o CAS jako o orgánu kvazi-judiciální 

povahy by mluvila maximálně praxe stare decisis, resp. jurisprudence constante, ke které 

se CAS fakticky uchyluje. Nezodpovězena zůstává otázka legitimity a možnosti vyloučení 

jurisdikce soudů prostřednictvím podvolení se jurisdikci CAS ve stanovách národních 

sportovních asociací. Asi největším problémem CAS i přes veškeré reformy zůstávají 

přetrvávající pochybnosti o jeho reálné nezávislosti, a to konkrétně ve vztahu 

k Mezinárodnímu olympijskému výboru, respektive olympijskému hnutí. 

Obecně lze uzavřít, že i když ve vztahu k institucionálnímu rámci alternativního 

řešení sporů a jeho legitimitě ve vztahu k soudní jurisdikci může existovat množství 

námitek, a i když se rozhodování prostřednictvím tohoto mechanismu jeví mnohdy jako 

tvrdé a nespravedlivé, tak i přes tyto vážné důvody pro jeho zpochybnění v konečném 

důsledku hovoří pro tento alternativní způsob řešení sporů i samotné jeho faktické 

využívání. A tak přestože lze hovořit o konkurenční jurisdikci soudů, seznáváme, že její 

reálný výkon není příliš častý, neboť jsou to právě faktické výhody jako rychlost, 

neformálnost, nižší náklady, erudovanost a předvídatelnost, co motivuje subjekty 

sportovních vztahů, aby se podřídily rozhodovací pravomoci sportovních orgánů. Záměrně 

jsem ponechala stranou konkurenci jurisdikce Soudního dvora Evropské unie, k čemuž si 

dovoluji poznámku, že případy před ním řešené se táhnou ještě mnohem déle a jsou ještě 

nákladnější a jejich výsledek mnohem méně předvídatelný než u soudů na vnitrostátní 

úrovni. 
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Abstrakt a klíčová slova 

DIPLOMOVÁ PRÁCE: Institucionální rámec alternativního řešení sporů ve sportu 

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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Abstract and key words 

THESIS: Institutional framework of alternative dispute resolution in sport 

The aim of this thesis is description and analysis of institutional framework, through 

which sport disputes are solved outside the State courts’ jurisdiction. The thesis also 

delimits mutual relation between jurisdiction of sport organisations’ bodies on one hand 

and State courts’ jurisdiction on the other hand. The text is divided into seven chapters. 

A brief introduction is followed by second chapter, in which I focus on sport in general, its 

relations to law, I am exploring relations that may arise within the sport, and outlining on 

several examples what disputes may arise from those relations. Separate subsections are 

devoted to normative regulation of sport’s relations and question of sports law. 

Third chapter is focused on Czech legislation on alternative dispute resolution in 

sport. I particularly deal with possibilities of alternative dispute resolution according to the 

Czech Arbitration Act (1994). The following section deals with dispute resolution based on 

sport associations’ autonomy; I focus on current legislation and related case-law, as well as 

on proposed legislation to be enacted with respect to ongoing recodification of Czech 

private law. Fourth chapter provides an analysis of existing framework of alternative 

dispute resolution in sport on example of football. I analyse football hierarchic structure 

and available dispute resolution mechanisms systematically from national football 

associations level through the European Football Confederation (UEFA) up to the 

International Football Federation (FIFA). The end of this chapter is devoted to highly 

contested question of a possibility of judicial review of decisions arisen from sport 

alternative dispute resolution mechanism on supra-national level. 

In fifth chapter I comprehensively deal with the Court of Arbitration for Sport 

(CAS), which may be considered as the most important institution of alternative sport 

dispute resolution. On one hand, it may stand as a first instance body for disputes related to 

specific environment of sport which are not, however, solved in the framework of sport 

organisations. On the other hand, the CAS is an arbitration institution of the last instance 

for sport disputes towards which may the subjects of such disputes appeal. Apart from 

analysis of particular ways of proceedings in front of the CAS, I am focusing on some of 

actual questions concerning of its operation. Chapter six provides summary and conclusion 

of my research and the following and final seventh chapter provides list of references. 

KEY WORDS: sport, alternative dispute resolution, FACR, UEFA, FIFA, CAS 


