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1. Aktuálnost (novost) tématu:   

Diplomantka si vytyčila za cíl práce „podrobit zkoumání mezinárodní nevládní organizace a 

jejich vliv na regulaci sportu na mezinárodní úrovni“ (viz. úvod práce).  Pokouší se tak mezi-

propojením řady právních oblastí a snahou objevit společného jmenovatele pro fungující 

regulaci ve specifickém sportovním sektoru. Tématika je aktuální zejména z pohledu 

organizace nestátního sektoru a jeho legality ve světle obecně platného práva. Např. 

diplomantkou také citovaný G. Teubner ve své publikaci Constitutional Fragments: Societal 

Constitutionalism and Globalisation, řeší problematiku nestátních subjektů a dokonce 

zahrnuje dopingové skandály ve sportu mezi  nové ústavní otázky.  

2. Náročnost tématu  

Do jaké míry je sportovní sektor specifickým a zda si zaslouží výhody, výjimky či postavení 

úplně mimo platné právo, zejména díky cílům udržení sportovní rovnováhy a vzájemné 

závislosti účastníků sportovních soutěží oproti běžným průmyslovým odvětvím je skutečná 

intelektuální výzva. Diplomantka se musela evidentně vypořádat s řadou nástrah, zejména 

z pohledu zavedených definic, se kterými právo pracuje. Nejprve se rozhodla v práci vymezit 

sféru svého bádání směrem ke sportu jako takovému, kam až sahá vůbec definice sportu a 

s tím související otázku, zda existuje i sportovní právo. Tento termín pak konfrontuje se 

skladbou pramenů obecně platného práva. Čerpá přitom z řady zdrojů v literatuře domácí a 

hlavně zahraniční, kde je vývoj sportovního práva již sledován déle, než v České republice. 

Nelze patrně najít jednotné hledisko na tuto problematiku a diplomantka nabízí spektrum či 

mantinely zejména směrováním otázky na vztahy s mezinárodním prvkem. Do tohoto 

prostředí pak zasazuje samotné mezinárodní nevládní organizace a vypořádává se opět 



s jejich definicí a rolí na poli sportovním, také ve světle pestré palety názorů a pohledů na 

jejich status.  

3. Další kritéria k hodnocení práce:   

Práce po té představuje konkrétní subjekty regulující sportovní odvětví, mj. olympijské hnutí 

a také klíčový orgán řešení sporů ve sportu – Rozhodčí soud pro sport (CAS). Diplomantka 

v této pasáži práce neuniká určité popisnosti, nicméně zdá se, že to není snaha diplomantky 

vyhnout se nějaké kreativitě úvah, ale jako nezbytný základ pasáže, která následuje později a 

to pojednání o mezinárodním sportovním právu. Zde totiž již diplomantka pracuje s několika 

postupy, jak je regulováno toto odvětví a kým, resp. zda je pod vlivem obecně platného 

práva či nějakého hybridního systému na základě smluvním. Dle diplomantky „středobodem 

otázky mezinárodního sportovního práva jsou tedy nevládní sportovní organizace“. Pro 

právní disciplínu je důležité, že diplomantka konfrontuje systém nejen názory autorů, které 

se zabývají jen sportovním právem, ale i z pohledu právní filosofie a autorů, kteří hledí na 

právo nejen očima sportovního právníka, např. již zmiňovaný G. Teubner a další. Např. 

s pojmy transnacionální právo či Lex Mercatoria se nesetkáváme jen u příležitosti tohoto 

užšího sportovně-právního tématu. Celý systém pak konfrontuje ve světle kauzy Pechstein, 

resp. dle diplomantky již nyní je jasné, že „může otřást celým sportovním sektorem a jeho 

roky budovaným systémem rozhodování, v jehož středu stojí jurisdikce CAS“.  

Diplomantka zdůrazňuje v závěru práce, že „normy nestátního původu tvoří v oblasti sportu 

valnou většinu. Je tomu tak zejména proto, že sport vyrostl na soukromoprávních základech 

postupným formováním jednotlivých sportovních klubů, až přerostl do dnešního 

mezinárodního rozměru. Vznikají tak právní vztahy s mezinárodním prvkem, které se lépe 

regulují v rámci mezinárodních sportovních federací a jiných zastřešujících subjektů. Do 

budoucna pak bude dále nezbytné stanovit míru ingerence práva do oblasti sportu. Tato 

problematika rovněž souvisí s hledáním rovnováhy mezi rozhodnutími sportovních subjektů 

a soudů.“ Dále k pozici mezinárodních nevládních organizací uvádí, že „Ačkoliv nedisponují 

subjektivitou v rámci mezinárodního práva veřejného, hrají v posledních letech důležitou 

roli. Důkazem může být například udělování statutu pozorovatele při Valném shromáždění 

OSN těmto organizacím. Mám-li poznatky týkající se nevládních organizací vztáhnout na 



sportovní subjekty, vidím jako největší problém požadavek nevýdělečnosti. Sportovní 

organizace v poslední době jsou velmi ziskové, například Mezinárodní olympijský výbor.“ 

V neposlední řadě diplomantka konstatuje hybridní status anti-dopingové úpravy: „Světovou 

antidopingovou agenturu vnímám jako významný posun v boji proti dopingu, zásadní je 

zejména její role v harmonizaci antidopingových předpisů napříč organizacemi a sjednocení 

přístupu ke sportovcům. O jak palčivou otázku se jedná, ukazuje i Mezinárodní úmluva proti 

dopingu ve sportu, vydaná UNESCO. Je produktem v podstatě „objednávky“ ze strany 

Světové antidopingové agentury. Boj proti dopingu byl tak povýšen na mezinárodněprávní 

úroveň, když tuto úmluvu podepsaly a následně ratifikovaly přímo státy a nikoliv pouze 

národní antidopingové výbory, jako tomu bylo v případě Světového antidopingového 

kodexu. Nicméně i tato organizace je navázána na CAS, když ve Světovém antidopingovém 

kodexu stanoví, že k rozhodování sporů je příslušný CAS“. Diplomantka tak následně 

komentuje povinné rozhodčí doložky a právě tento aspekt bude rozhodovat ve světle složení 

sportovních tribunálů po kauze Pechstein, do jaké míry bude sportovec navázán na výše 

uvedený systém sportovních organizací i ve sporech s nimi a zda mu poskytnou skutečně 

nezávislý rozhodovací tribunál.    

Jsem toho názoru, že práce je logicky uspořádána a zvolené metody rozboru problematiky se 

ubírají správným směrem k cíli, který byl v práci určen. Diplomantka čerpala z bohatého 

množství literatury, což je velmi přínosné a pozitivní, včetně literatury mimo obor tzv. 

sportovního práva (pouze dílčím nedostatkem, kterého se často dopouštějí nejen studenti, je 

někdy zapomínání na kontrolu aktuálního právního stavu a nevycházet jen ze starších 

publikací, konkrétně popisované řízení Poradní již CAS neposkytuje a novelizací Kodexu CAS 

bylo zrušeno).  

Formální nároky práce splňuje také a práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikační 

stupeň výborně.  

U obhajoby bych požádal diplomantku o upřesnění jejího tvrzení, že “Globální sportovní právo, 

na rozdíl od mezinárodního, je produktem seberegulace sportovních subjektů. Vzhledem k jeho 

soukromoprávní povaze, nelze na jeho základě žalovat u národních soudů”. 

  



V Praze dne 26.5.2015 
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