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ÚVOD 

 Při výběru tématu mé diplomové práce nepochybně rozhodl fakt, že sportu se věnuji 

již od útlého věku. Sama jsem si nespočetněkrát říkala, když skončil trénink a všechno mě 

bolelo, zda-li mi to pořád za to stojí. Faktem bylo, že ano. Netrávila bych jinak tolik času 

trénováním a raději bych o víkendech jela na výlet do přírody. Velmi mě ale bavilo 

soutěžit a hlavně pak vyhrávat. Adrenalin při závodě a pocity na stupních vítězů se těžko 

popisují a především, nejdou nahradit ničím jiným. Sport se mi stal celoživotním 

koníčkem, po jistou dobu na gymnáziu i hlavní výplní volného času, za což vděčím 

především rodičům, kteří mě k němu od malička vedli. Nemalý díl na rozhodnutí psát 

v oboru sportovního práva má také moje současné zaměstnání, díky němuž se pohybuji 

v prostředí vrcholných sportovních soutěží, chtěla jsem tak zúročit a prohloubit svoje již 

nabyté znalosti a zkušenosti. Imponuje mi současný mezinárodní rozměr sportu, kdy se 

neomezujeme pouze na jeden stát, ba naopak, dnešní profesionální sport si asi těžko 

dokážeme představit bez mezinárodního prvku. Po absolvování předmětu Sportovní 

právo, vedený profesorem Kuklíkem na naší fakultě, jsem zjistila, jak široká a 

neprobádaná témata se v této oblasti nabízejí. Velmi se mi líbilo, že v průběhu celého 

semestru se vystřídalo hned několik přednášejících a nám se tak dostalo příležitosti 

poznat, že sportovní právo je velmi dynamickým oborem interferujícím do mnoha oblastí 

lidské činnosti a především pak do mnoha právnických disciplín. 

 Okřídlený výrok profesora Aleše Gerlocha, že právo je multidimenzionální 

fenomén, zná každý posluchač naší fakulty.1 Ovšem sport jako fenomén společenský a 

globální nezůstává za právem pozadu a taktéž se projevuje velmi dynamickým vývojem, 

zejména pokud jde o 20. a 21. století. V souvislosti s profesionalizací sportu každodenně 

vyvěrá mnoho nových otázek, přičemž tato práce si neklade za cíl je všechny zodpovědět. 

Bylo již napsáno mnoho publikací věnujících se dopingu, smlouvám, přestupům mezi 

kluby a tak dále. Mě zaujala problematika mezinárodních nevládních organizací. Tyto 

subjekty fungující na členském principu, dalo by se říci, existují „vedle“ států v rámci 

                                                 

1 GERLOCH, A.. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 21 
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jejich právních systémů. Obecně o takto důležitých subjektech nebylo napsáno mnoho 

literatury a zvláště ne o nevládních sportovních organizacích. V centru dění stojí 

bezesporu Mezinárodní olympijský výbor, jež plní funkci významné autority, i s ohledem 

na uznávání sportovních federací na mezinárodní úrovni z jeho strany. S jistou nadsázkou, 

v tomto ohledu, vidím až jakousi paralelu mezi Organizací spojených národů a 

suverénními státy. 

 Z pohledu mezinárodního práva vystupuje Evropská unie taktéž jako důležitý 

subjekt. Jedná se však o mezivládní organizaci, a proto se evropským právem a 

rozhodnutími Evropského soudního dvora nebudu v následujícím textu zabývat.  

 Práce se sestává ze čtyř částí. Jak vyplývá z názvu, cílem je pomocí metod analýzy 

a syntézy podrobit zkoumání mezinárodní nevládní organizace a jejich vliv na regulaci 

sportu na mezinárodní úrovni. Úvodní kapitola je věnována sportu obecně, jeho definici a 

dále otázce sportovního práva. Vzhledem k tomu, jak je sportovní právo velmi rozvíjející 

se oblastí, zabývám se i otázkou jeho existence a dále obsahovými koncepcemi. Sporné 

zůstává, jaké předpisy přesně pod pojem sportovního práva zařadit.  

 Problematiku mezinárodních nevládních organizací obecně rozebírám v kapitole 

druhé. Snažím se podat jejich definici, úkol to je poměrně nesnadný. Vycházím 

především z dokumentů mezinárodního práva veřejného, dále z odborné monografie od 

Anny-Karin Lindblom a z odborných článků. 

 Na část věnovanou nevládním organizacím logicky navazuje kapitola pojednávající 

o organizacích v oblasti sportu. Jakési ohnisko tvoří olympijské hnutí, jehož ústředním 

subjektem je Mezinárodní olympijský výbor a organizace s ním spojené (Arbitrážní 

soudní dvůr pro sport, Světová antidopingová agentura). Pro úplnost nechybí podkapitola 

o mezinárodních sportovních federacích. 

 Mezinárodní sportovní právo, jeho pojetí, obsah a koncepce dostává prostor 

v kapitole čtvrté. Zužitkovávám tu plně teoretické základy z předchozích tří kapitol. 

Vezmeme-li v úvahu, že klíčovými tvůrci jsou mezinárodní nevládní organizace, nezbývá 

než konstatovat, že se nejedná o jednoduchý úkol, jelikož jejich produkt tvoří normy 

nestátního původu. Dostávám se tedy k velmi zajímavé problematice transnacionálního 

práva. Lze tedy tento systém označovat slovem právo? A jedná se vůbec o systém? 
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Praktickým příkladem transnacionálního práva je také lex sportiva, které nejprve 

rozebírám v souvislosti s lex mercatoria a následně zkoumám dvě rozdílné koncepce lex 

sportiva, abych demonstrovala, že v rámci odborné veřejnosti nepanují jednotné názory. 

Vliv CAS v této oblasti je nesporný, svými rozhodnutími hraje zásadní roli v utváření 

obsahu tohoto problematického pojmu. V závěru pracuji rovněž s kazuistickou metodou, 

pro demonstraci současných problémů CAS a rozhodování v oblasti sportu rozebírám 

kauzu německé rychlobruslařky Claudie Pechsteinové. Její příběh krásně ukazuje, kde 

stále vězí slabiny a jak bude nutno se s nimi do budoucna vyrovnat. 

 Dovolím si ještě krátce zhodnotit literaturu. V českém prostředí se vztahu sportu a 

práva mnoho autorů nevěnuje. V předlistopadové době vychází v roce 1984 monografie 

Šport a právo od Jozefa Prusáka. Na něj odkazuje i Michal Králík, v současnosti soudce 

nejvyššího soudu, jak v monografii Právo ve sportu z roku 2001, tak v odborných 

článcích. Pavel Hamerník, působící v Ústavu státu a práva při Akademii věd ČR, řeší 

otázku sportovního práva s mezinárodním prvkem, zabývá se tedy i evropským právem a 

rozsudky Evropského soudního dvora. Z jeho pera vznikají nejen monografie, ale i 

odborné časopisecké články.2 V souvislosti se vznikem předmětu Sportovní právo na naší 

fakultě, vydalo nakladatelství Auditorium sborník s prostým názvem Sportovní právo. Ze 

zahraničních autorů nejde nezmínit profesora Jamese A. R. Nafzingera, který svoji 

pozornost ubírá zejména směrem k mezinárodnímu sportovnímu právu, jeho budoucnosti 

a vývoji v souvislosti s globalizací.3 Počet anglicky psaných textů roste, mezi mnohými se 

tedy ještě zastavím u Mezinárodního sportovně právního centra ASSER (dříve T. M. C. 

Asser Institute), významně jsem čerpala ze sborníků Lex Sportiva: What is Sports Law? a 

The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. V druhé a třetí kapitole mi byly 

nápomocné zejména dvě anglicky psané publikace a to Non-Governmental Organisations 

in International Law, jehož autorkou je Anna-Karin Lindblom a International Olympic 

Committee and the olympic system: the governance of world sport od dvojice Jeana-

Loupa Chappeleta a Brendy Kübler-Mabott. Jako velmi cenný zdroj informací se ukázaly 

                                                 

2 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha: Auditorium, 2007. 142 s.; HAMERNÍK, P. 

Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem. Praha: Ústav státu a 

práva AV ČR, 2012. 87 s. A dále mnoho odborných článků, zejména pro časopis Právník Ústavu státu a práva AV 

ČR. 
3 NAFZIGER, J. A. R. International sports law. 2. vydání. New York: Transnational Publishers, 2004. 
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taktéž odborné časopisecké články4, z nichž mnohé později vyšly i knižně ve výše 

zmíněných sbornících. 

                                                 

4 Zejména časopisy vycházející ve Spojených státech, např. Marquette Sports Law Review. Z českých periodik jsem, 

čerpala především z časopisu Právník. 
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1 SPORT A PRÁVO 

 Sport a jeho organizace vyrostly na soukromoprávních základech a často se také 

mluví o tak zvané sebe-regulaci sportu.5 Pokud se tedy máme zabývat vztahem sportu a 

práva, klíčovým problémem je, dle mého názoru, míra ingerence práva do velmi 

autonomní oblasti sportu. 

1.1 Sport 

 Pro vymezení sportovního práva na následujících řádcích a pochopení specifik této 

problematiky je nepochybně nezbytné si nejprve udělat malý exkurz a definovat si pojem 

sportu. Jedná se o nelehký úkol, který je předmětem sportovní vědy, proto nebudu příliš 

zabíhat do detailů a naznačím jen stěžejní body, které nám budou k užitku v dalších 

kapitolách.  

1.1.1 Pojmové vymezení sportu 

 Sport je činnost velmi různorodá, proto je třeba hledat určité jednotící prvky. 

Podíváme-li se na definici z pohledu jazykovědce, slovo sport se do češtiny dostalo ze 

staré francouzštiny zkrácením slova desport, které vzniklo z latinského slova deportare, 

nebo-li bavit se.6 Je tedy patrné, že sport byl na počátku vnímán jako hra, zábava, zkrátka 

jako aktivita odlišná od práce a vykonávána jako činnost volnočasová.  

 Již Ottův naučný slovník z roku 1905 říká, že sport je „hra, zábava (…), spojenou 

s vynikajícím cvikem nějakým tělesným (…). Charakteristickou známkou sportu je jistá 

ctižádost, která snaží se dosíci výsledků co nejlepších a vede k závodům, avšak často svádí 

k různým výstřelkům a honbě za cenami, jakož i přehnanou přípravou k závodům těm 

(trainingem) nezřídka i zdraví škodí, na úkor sportu samého, jenž svou podstatou jest 

                                                 

5 GARDINER, S. et al. Sports Law. 4th edition. London: Cavendish Publishing, 2012. s. 90 
6 SLUKA, T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain Team, 2007. s. 13. 
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výborným prostředkem k utužení zdraví.“7 Je tedy patrné, že původně nemohl být sport 

chápán jako forma obživy, jako je tomu dnes.  

 V souvislosti s vývojem a profesionalizací sportu v průběhu 20. a 19. století 

musíme také vzít v úvahu velké rozdíly mezi sportem rekreačním, amatérským a 

vrcholovým, profesionálním. Bylo by ovšem krátkozraké domnívat se, že profesionální 

sport je produktem dnešní doby. Není tomu tak, již ve starověkém Řecku na 

panhelénských hrách se postupně objevovali více či méně profesionálové.8   

 Novodobé olympijské hnutí stálo od počátku na amatérských základech a 

sportování pro radost.9 Rovněž lze tento trend vysledovat například z názvu Mezinárodní 

asociace atletických federací (IAAF), která se původně jmenovala Mezinárodní amatérská 

atletická federace a až v 80. letech opustila koncept čistě amatérského sportování a v roce 

2001 se přejmenovala současný název.10 

1.1.2 Sport ve sportovně-právní literatuře 

 Simon Gardiner ve své publikaci Sports Law uvádí následující charakteristické 

znaky: 

1. Nepředvídatelnost a nejistota výsledku – soutěž je základní prerekvizitou 

sportu. 

2. Rovné podmínky – zejména s ohledem na zákaz dopingu. 

3. Soulad s okolním právním systémem – hlavní problém sportovního práva.11 

V české literatuře uvádí Michal Králík tyto charakteristické prvky:  

1. Pohybová aktivita – tento prvek se jeví jako neproblematičtější. 

2. Prvek tradice – hraje velkou roli zejména tam, kde chybí větší pohybová 

aktivita (např. šachy). 

                                                 

7 Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí. Praha: Argo, 2000. 23. sv., s. 908 
8 GREXA, J., STRACHOVÁ, M. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin sportu. Brno: Masarykova univerzita 

Brno, 2011. s. 43 - 44 
9 Více k této problematice HEALEY, D. Sport And the Law. 3rd edition. Sydney: University of New South Wales Press, 

2005, s. 3 a násl. 
10 Viz historie IAAF na oficiálních internetových stránkách federace: <http://www.iaaf.org/about-iaaf/history> 
11 GARDINER, S. et al. Sports Law. 4th Edition. London: Cavendish Publishing, 2012. s. 9 
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3. Soutěživost – tedy orientace na maximální výsledky, takto se sport odlišuje 

uměleckých činností. 

4. Další rysy – zejména vymezení hranic sportovními pravidly.12 

 Z výše uvedených poznatků tedy vidíme, že nejproblematičtější se jeví vymezení 

přesné hranice a tedy rozhodnutí, které aktivity pod pojem sport zahrnout a které ne. 

Zatímco u stolního fotbalu asi budeme pochybovat, zda se skutečně jedná o sport, u šachů 

je již odpověď jasnější, jelikož zde hraje roli prvek tradice. Takto bychom mohli 

postupovat i nespočetně dalších aktivit a posuzování jejich charakteru. 

1.1.3 Legální definice sportu 

 Jak sport vymezit, zaměříme-li se na něj z pohledu práva? Tak například Evropská 

charta sportu jej vidí jako „všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení, či zdokonalení tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních“.13 Je tedy zřejmé, že právo nazírá na tento fenomén jako na soubor 

určitých sociálních práv pro všechny. Tuto definici v podstatě převzal český zákon o 

podpoře sportu.14  

1.2 Existuje sportovní právo? 

 Poprvé se pojem sportovního práva začíná objevovat v sedmdesátých letech 

v západní Evropě a USA. Dochází k tomu logicky v době, kdy se sport čím dál tím více 

profesionalizuje, internacionalizuje a komercionalizuje.15 Specifické prostředí sportu se 

ovšem promítá do rozhodnutí soudů poprvé již v roce 1878 ve Velké Británii, ve sporu 

Královna vs. Bradshaw, kdy faulující hráč Bradshaw nebyl s ohledem na chybějící 

                                                 

12 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 53-55 
13 Evropská charta sportu [online]. MŠMT ČR, 2006 [cit. 2015-03-06]. Dostupné na: 

<http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu> 
14 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. § 2, odst. 1. 
15 KUKLÍK, J. Existuje sportovní právo? In KUKLÍK, J. et al. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012. s. 11 
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zlovolný úmysl odsouzen za zabití protihráče ve fotbalovém zápase.16 Postupně se takto 

soudní cestou nejen ve Velké Británii formovaly základy sportovního práva. Lze ale o 

takovémto pojmu vůbec hovořit? Nebyl by vhodnější užívat spojení „sport a právo“ či 

„právo ve sportu“? 

 Podle Timothyho Davise existují tři názorové proudy: 

a. Nic takového jako sportovní právo neexistuje a šance, že by v budoucnu vzniklo 

jako samostatné právní odvětví, je velmi vzdálená. Tedy vždy se bude jednat o 

aplikaci předpisů z tradičních právních odvětví jako je například občanské právo, 

finanční právo nebo trestní právo na specifické situace ve sportu. 

b. V současné chvíli sportovní právo neexistuje jako samostatné právní odvětví, ale 

v blízké budoucnosti by takto uznáno být mohlo. 

c. Existuje určitý ucelený systém, jenž by měl být označován jako sportovní právo.17 

 Dle mého názoru a pro účely této práce není rozhodné, označujeme-li vztahy 

vznikající v oblasti sportu a práva jako „sportovní právo“ či „právo ve sportu“. Kloním se 

k názoru Michala Králíka, že sportovní právo nemůže být chápáno jako ucelené právní 

odvětví, zejména pak ne v České republice, kde v současné chvíli nemáme sport ústavně 

zakotven, není tedy v tomto ohledu celospolečensky akceptován. Jakkoli je sport 

autonomní oblastí, sportovní právo nelze vydělit od ostatních právních odvětví, neboť 

vždy bude čerpat z klasické veřejnoprávní i soukromoprávní úpravy (pracovní právo, 

občanské právo, trestní právo atd.) „Uznání existence sportovního práva ještě nedeklaruje 

jeho postavení jako právního odvětví.“18 Zastáncem opačného názoru, tedy uznat 

sportovní právo za nově zrozené právní odvětví, je například Simon Gardiner19 nebo 

Robert C. R. Sieakmann, který se touto otázkou zabývá velmi podrobně20. Debata ohledně 

existence nového samostatného právního odvětví není rozhodně nová, v minulosti se 

s podobnými problémy potýkalo například pracovní právo nebo právo životního prostředí. 

                                                 

16 Tamtéž, s. 12 
17 DAVIS, T. What Is Sports Law? Marquette Sports Law Review. 2001, vol. 11, No. 2, s. 211-212 
18 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 153, KRÁLÍK, M. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. 

Právní rozhledy, 1998, č. 10, s. 488 
19 GARDINER, S. et al. Sports Law. 4th edition. London: Cavendish Publishing, 2012. s. 86 
20 SIEAKMAN, R. C. R. What Is Sports Law? A Reassessment of Content and Terminology In Lex Sportiva: What is 

Sports Law?. Edited by R. C. R. Siekmann, J. Soek.  Hague: T. M. C. Asser Press, 2012. s. 359 - 389 
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Vždy se jedná o dlouhodobý a složitý proces, takže tato diskuze bude ještě dlouho 

předmětem akademických sporů.  

 Hned na úvod této práce je nutno zmínit, co je základem sportovního práva. Pavel 

Hamerník21 vychází ve svých článcích a publikacích z pohledu Beloffa, Kerna a 

Demetrioua. Tedy, že skutečnou podstatou vývoje sportovního práva je hledání 

rovnováhy mezi soudy a tvůrci rozhodnutí v oblasti sportu.22 Takovými tvůrci jsou velmi 

často nevládní organizace, o nichž bude pojednáno v následující kapitole. Tyto nevládní 

orgány vystupují, co se týče rozhodovacích procesů v oblasti sportu, velmi autonomně.23  

V tomto ohledu se projevuje jakási seberegulace sportu. Otázkou tedy zůstává, v jaké 

míře by mělo právo intervenovat do sportu? Nejproblematičtější skupinou v tomto ohledu 

tvoří nepochybně spory vznikající ve sportu a míra zásahů obecných soudů do vnitřních 

poměrů jednotlivých organizací. Soudní orgány rozhodující pouze na základě právních 

předpisů totiž nemohou zohlednit i jiné principy uplatňující se ve sportu (např. princip fair 

play) a navíc jsou tato řízení často velmi zdlouhavá.  

1.2.1 Definice pramene práva 

 S pojmem pramene práva je spojeno více významů. Jednak toto označení můžeme 

chápat jako vnější formu právních norem (formální smysl), dále vyjadřuje zdroj obsahu 

těchto norem (materiální smysl) a konečně jde také o zdroj poznání práva (gnoseologický 

smysl), pod nímž si můžeme představit veškeré informace o právu a jeho roli ve 

společnosti.  

 Z hlediska formálního smyslu můžeme hovořit jako o pramenu práva pouze o těch 

formách, které stát (či mezinárodní společenství) jako právní pramen uzná. Rozeznáváme 

čtyři prameny práva ve formálním smyslu: právní předpis, soudní precedens, normativní 

právní smlouvu a právní obyčej.24 

                                                 

21 HAMERNÍK, P. V čem spočívá podstata sportovního práva? In KUKLÍK, J. et al. Sportovní právo. Praha: 

Auditorium, 2012. s. 23 
22 BELOFF, M., KERR, T., DEMETRIOU, M. Sports Law. Portland: Hart Publishing, 1999. s. 4 
23 BELOFF, M., KERR, T., DEMETRIOU, M. Sports Law. Portland: Hart Publishing, 1999. s. 6 
24 GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 71 - 72 
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1.2.2 Specifikum sportovních norem 

 Sport, již ze své povahy, je činností, která musí být regulována, v krajním případě 

právem, daleko častěji ovšem sportovními normami. Předchozí kapitoly poskytují 

dostatečný teoretický základ k pochopení a uvědomění si v jakém prostředí vznikají, 

jejich povaha a obsah jím jsou totiž determinovány.  

 Jedná se o neprávní závazná pravidla chování sui generis, jež jsou výsledkem 

činnosti subjektů, které organizují daný sport, ať již se jedná o tělovýchovné svazy, či 

mezinárodní sportovní federace. Regulují se tak vzájemné vztahy sportovců a výkon 

sportovní činnosti uvnitř těchto subjektů. Jde tedy stejně jako v případě norem právních o 

objektivní pravidla chování, jež jsou vynutitelné v rámci daných seskupení, či odvětví. 

V užším smyslu pak pod tímto pojmem chápeme pravidla regulující činnost sportovců 

přímo na sportovišti. Sportovní normy se mohou vyskytovat ve formě psané, ať již 

v podobě rozhodnutí soukromoprávních subjektů nebo norem přijatých ve smluvní 

podobě, ale i v provedením nepsaném, například ve formě smluvní nebo sportovního 

obyčeje (zvyklosti). 

 Legitimita sportovních norem je dána vůlí zavázaných subjektů se těmto normám 

podrobit. Právo vytváří určitý rámec, z nějž nelze vybočit, ať již právními předpisy 

zaměřenými čistě na sport, či jinými, regulujícími i jiné oblasti lidské činnosti.25 

1.2.3 Obsahová koncepce sportovního práva 

 Obsahových klasifikací sportovního práva může být hned několik. Michal Králík 

uvádí, co všechno by pod pojem „sportovní právo“ mohlo být zařazeno a nabízí sedm 

koncepcí, které se liší svojí šíří. Na jednu stranu sem můžeme zahrnout pouze obecné 

právní normy (tedy prameny práva ve formálním smyslu), ať již se specializací nebo bez 

specializace na sport a na druhé straně čistě sportovní pravidla, směrnice, disciplinární 

řády, ale dokonce i nepsaná morální, či etická pravidla, ad hoc přijatá pravidla nebo 

                                                 

25 SUP, M. Sportovní normy (pravidla) a jiné neprávní prameny pravidel chování sportovce. In KUKLÍK, J. et al. 

Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012. s. 37 - 49 
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pravidla upravující průběh samotné sportovní činnosti. Poslední, sedmá koncepce, pak 

v sobě zahrnuje veškeré regulativní mechanismy vztahující se ke sportu. 26 Z výše 

uvedeného vyplývá, že obsahové vymezení není ostré a jasné a do určité míry se jedná o 

věc názoru. 

1.3 Mezinárodní rozměr sportu 

 Vzhledem k problematičnosti obsahové koncepce sportovního práva je i poměrně 

sporné si přesně definovat mezinárodní sportovní právo a jeho prameny. Vlivem 

globalizace a internacionalizace sportu nabírá v posledních letech na důležitostí 

mezinárodní úprava sportu, neboť výkon sportovní činnosti se neomezuje pouze na jeden 

stát. Mezinárodní prvek se ve sportovním prostředí objevuje především v podobě rozdílné 

státní příslušnosti smluvních stran, dále ve sporech plynoucích z těchto vztahů, v otázce 

televizních práv, ale i ve stále aktuálnější problematice boje proti dopingu.  Aktérů na 

mezinárodním poli je hned několik, jelikož i státy nebo mezinárodní organizace, které 

jsou subjekty mezinárodního práva veřejného (Evropská unie, Rada Evropy, UNESCO) si 

uvědomují nárůst popularity sportu a potřeby jeho regulace. Já se budu zabývat povahou 

pravidel mezinárodních nevládních organizací, jež jsou hlavním tématem této práce. 

Vzhledem k tomu, že tyto nevládní organizace jsou subjekty soukromého práva, nebudu 

se omezovat pouze na sportovní legislativu v užším smyslu27 (tedy právní předpisy 

produkované subjekty mezinárodního práva veřejného a tedy prameny objektivního práva 

ve formálním smyslu, tak jak jsou definovány teorií práva28). Poslední kapitola se věnuje 

fenoménu nestátního (transnacionálního) práva. 

                                                 

26 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 149-152 
27 Tamtéž, s. 169 
28 GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 71-78; KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 

1995. s. 129-130. 
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2 MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE 

 Nevládní organizace jsou bezpochyby fenoménem dnešní doby. Často se mluví o 

demokratickém deficitu v mezinárodním právu a v rámci mezinárodních organizací 

v užším smyslu.29 Demokratický deficit vzniká tam, kde existují jedinci či skupiny, jež 

trpí tím, že jejich zájmy nejsou na mezinárodní úrovni dostatečně reprezentovány. 

Nepochybně takto dochází k oslabování legitimity mezinárodního práva. Nevládní hráči 

mohou, dle mého názoru, nedostatek demokracie do určité míry odstranit. V souvislosti 

s globalizací a „zmenšováním“ vzdáleností ve světě a rozvojem telekomunikačních 

technologií, tyto organizace efektivněji fungují a komunikují i přesto, že jejich jednotlivé 

kanceláře a pobočky sídlí v různých částech světa.30 Mají nezastupitelné místo, především 

pokud jde o oblast ochrany zdraví, lidských práv a životního prostředí, jako příklad si 

uveďme Červený kříž nebo Greenpeace. Klíčovou roli ale hrají i ve sportu. Asi těžko 

bychom hledali člověka, který by nikdy neslyšel o olympijských hrách, jejichž zaštiťující 

organizací je právě Mezinárodní olympijský výbor, který svým působením vytváří 

svébytný systém pravidel nezávislý na státu.31 Bude o něm detailněji pojednáno v rámci 

kapitoly čtvrté.  

 Zatímco počet a vliv nevládních organizací stoupá32, literatura orientovaná čistě na 

mezinárodní právo veřejné zdá se, jako by stále neuměla nebo nechtěla s nimi pracovat. 

Jsou spíše přehlíženy, či zmíněny velmi plytce zejména proto, že z pohledu tradičního 

                                                 

29 Tedy organizací, jejichž členové jsou jednotlivé státy, na rozdíl od nevládních organizací. Viz například 

MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. A jeho poměr k jiným právním systémům. Brno: 

Doplněk, 2014. s. 120 - 126 
30 NOWROT, K Legal Consequences of Globalization: The Status of Non-Governmental Organizations under 

International Law. Indiana Journal of Global Legal Studies. 1999, vol. 6, no. 2, s. 587 a násl. 
31 Tamtéž, s. 590 
32 Yearbook of International Organizations uvádí, že mezi roky 1972 a 2003 přibylo přes 45 000 INGOs, citováno podle 

LINDBLOM, A. Non-Governmental Organisations in International Law. New York: Cambridge University Press, 

2012, s. 19. Nebo například statistika jejich počtu v České republice z let 1990 – 2013 dostupná na: 

http://www.neziskovky.cz/sdata/stat_NNO_tabulka_1990_2013_619.pdf 
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přístupu nejsou subjekty mezinárodního práva veřejného.33 S tímto problémem tedy 

souvisí otázka jejich legitimity. 

2.1 Definice nevládních organizací 

 S ohledem na variabilitu a neustálý dynamický vývoj těchto organizací je poměrně 

těžké podat vyčerpávající definici. V této práci podrobuji zkoumání mezinárodní nevládní 

organizace (International Non-Governmental Organization, dále jako “INGO“, případně 

“INGOs“ (pl.)). Často se v literatuře setkáváme pouze se zkratkou “NGO“ (Non-

Governmental Organization, či NGOs (pl.)). Odborná veřejnost tedy není příliš důsledná 

v rozlišování těchto pojmů. V zásadě ale mezi nimi velký rozdíl není, pouze u NGO 

schází mezinárodní prvek.  

 První zmínku o NGOs najdeme v Chartě OSN, v článku 71, jenž uvádí možnost 

konzultací s NGOs v rozsahu oblastí jejich působení.34 První definice se potom objevuje 

v rezoluci z roku 195035, která NGOs negativně vymezuje jako ty organizace, které nejsou 

založeny mezivládními dohodami. Další rezoluce z roku 1996 potom v čl. 12 dodává, že: 

„Každá taková organizace, která není založena vládním subjektem nebo mezivládní 

dohodou musí být považována za nevládní organizaci, včetně organizací, které přijímají 

členy jmenované vládními autoritami za předpokladu, že takovéto členství nezasahuje do 

svobodného vyjadřování názorů dané organizace.“36 Rezoluce uvádí ještě další 

podmínky, o kterých pojednávám níže. 

 Ráda bych také zmínila úmluvu Rady Evropy č. 124 z roku 1986 o uznání právní 

subjektivity mezinárodních nevládních organizací. V článku 1 konstatuje, že INGOs musí 

splňovat následující podmínky: 

„a. mají nevýdělečný cíl, který je mezinárodně prospěšný; 

                                                 

33 Viz MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. A jeho poměr k jiným právním systémům. Brno: 

Doplněk, 2014. s. 120 – 126; SEIDL-HOHENVELDERN, I. Mezinárodní právo veřejné. Praha: ASPI Wolters-

Kluwer, 2006, str. 169; ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 79 
34 Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora, 26. 6. 1945, článek 71 
35 E/RES/288(X), Review of Consultative Arrangements with Non-Governmental Organizations, 27 February 1950, čl. 7 
36 E/RES/1996/31, Consultative relationship between the United Nations and non-governmental organizations, 25 July 

1996 čl. 12 
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b. byly zřízeny zákonným prostředkem podle národního práva členského státu; 

c. vyvíjejí aktivitu alespoň ve dvou členských státech; 

d. mají své sídlo v členském státě a ústřední a kontrolní správu v tomto nebo jiném 

členském státě.“37 

 Z výše zmíněných mezinárodních dokumentů tedy vyplývají následující znaky 

mezinárodní nevládní organizace:  

1. nevládní charakter,  

2. nevýdělečná, veřejně prospěšná činnost,  

3. zákonnost, 

4. aktivita minimálně ve dvou státech v případě mezinárodních NGOs,38 

5. stanovené ústředí a výkonný orgán,39 

6. pravomoc vystupovat za členy,40 

7. demokratické a transparentní rozhodování,41 

8. transparentní financování zejména ze strany národních poboček a členů.42 

 Rada Evropy také vydala 13. listopadu 2002 nezávazný dokument zabývající se 

základními principy postavení NGOs v Evropě.43 Pro úplnost bych ještě dodala 

následující znaky: 

9. dobrovolnost členství na základě soukromé iniciativy,44 

10. většinou pod tento pojem nejsou zahrnuty politické strany,45 

                                                 

37 ETS 124, European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-governmental 

Organisations, 24 April 1986, čl. 1 
38 Tamtéž 
39 E/RES/1996/31, Consultative relationship between the United Nations and non-governmental organizations, 25 July 

1996, čl. 10 
40 Tamtéž, čl. 11 
41 Tamtéž, čl. 12 
42 Tamtéž, čl. 13 
43 Fundamental Principles on the Status of Non-governmental Organisations in Europe and Explanatory Memorandum, 

Rada Evropy, 13. listopadu 2002 
44 Fundamental Principles on the Status of Non-governmental Organisations in Europe and Explanatory Memorandum, 

Rada Evropy, 13. listopadu 2002; BASTID, S. Perspectives d’un Status International pour les Organisations 

Internationales non Gouvernementales. 2000. Citováno podle MARTENS, K. Mission Impossible? Defining 

Nongovernmental Organizations. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations. 2002, vol. 13, no. 

3, s. 274 
45 Více k tomuto znaku LINDBLOM, A. Non-Governmental Organisations in International Law. New York: 

Cambridge University Press, 2012. s. 42 a 48 
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11. vyloučení organizací propagující nebo používající násilí a mající vazby na 

kriminální prostředí.46 

 I přes výše uvedené znaky, jednotná definice skutečně neexistuje a mnohdy jsou 

NGOs zaměňovány s pojmem nestátních aktérů, jenž je širší.47 

                                                 

46 Tamtéž, s. 49 
47 KAMMINGA, M.T. The Evolving Status of NGOs under International Law: A Threat to the Inter-State System? In 

Alston, P (Ed.) Non-state Actors and Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2005, str. 95 
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3 ORGANIZACE V OBLASTI SPORTU  

3.1 Institucionální rámec sportu 

 S vývojem sportu docházelo postupně k jeho organizaci, nejprve na regionální, 

oblastní úrovni a následně na národní a mezinárodní. Iniciativa tedy přicházela nikoliv 

svrchu ze strany státu, ale od soukromých osob, které se chtěli pro lepší fungování 

sdružovat do spolků. Ke vzniku těchto oddílů, svazů atd. docházelo zejména ke konci 19. 

století.48 Z výše uvedeného tedy i pramení soukromoprávní kořeny organizovaného 

sportu. Stát neměl potřebu do této oblasti příliš zasahovat. 

 Sportovní organizace jsou subjekty soukromého práva, právnické osoby, ať již 

s právní subjektivitou nebo bez ní. V České republice měly donedávna nejčastěji podobu 

občanských sdružení, které se s nově přijatým občanským zákoníkem považují za 

spolek.49  

 Z mezinárodního pohledu je sport organizován (zejména v Evropě) na 

pyramidovém principu. Vytváří se nám takto ucelený samostatný systém založen na 

smluvním základě.50 V čele daného sportu tedy stojí mezinárodní federace, která sdružuje 

jednotlivé národní federace, na nejnižším stupni potom stojí samotný sportovec. U 

některých organizací se můžeme setkat i s jakýmsi mezistupněm v podobě 

kontinentálních asociací.51  

 I přesto, že tyto federace či asociace mají povahu mezinárodních (národních) 

nevládních organizací, co se týče sportovního prostředí, disponují značnou mocí. Ať již se 

jedná o organizaci sportu, soutěží, přes financování, až k vnitřním disciplinárním řízením 

a neochotou podřídit se národním soudům. Dochází tak k situaci, kdy vliv těchto subjektů 

                                                 

48 Například český olympijský výbor byl založen 18. května 1899. V této době ale vzniká mnoho organizací nejen 

v České republice, jež formují dnešní sport. 
49 Viz § 3045 občanského zákoníku 
50 HAMERNÍK, P. Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních asociací na vnitrostátní sport?. Právník. 2011, č. 12, 

s. 1239 
51 Např. v Mezinárodní plavecké federaci (FINA) jsou národní federace organizovány do kontinentálních asociací, viz 

článek 14 stanov FINA z 29. listopadu 2014 dostupných na: 

<http://www.fina.org/H2O/docs/rules/2015/FINA_constitution.pdf> 
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narůstá do takových rozměrů, že byť jsou soukromoprávními právnickými osobami, 

vykonávají až jakousi quasi-veřejnou působnost.52 

 Na druhou stranu jim je ale přiznávána značná autonomie a Ken Foster dokonce 

tvrdí, že mezinárodní sportovní federace nemohou být podřízeny národním soudům či 

vládám, jelikož z jejich soukromoprávní povahy plyne, že mohou být regulovány pouze 

vlastními interními institucemi a těmi externími pouze za předpokladu, že jsou jimi 

vytvořeny, či schváleny.53 

 Výše zmíněný pyramidový princip se uplatňuje zejména v olympijském hnutí a 

v Evropě, James A. R. Nafzinger ho nazývá modelem evropským a naproti němu popisuje 

model severoamerický, který se mimo jiné liší neprostupností soutěží a striktnějším 

oddělením sportu profesionálního a amatérského.54 Na mezinárodním poli se tak 

setkáváme se silnými hráči v podobě profesionální sportovních lig a týmů. Typicky tyto 

subjekty najdeme v kolektivních sportech, například Národní hokejová liga (NHL) v USA 

a Kanadě, která je nejprestižnější hokejovou soutěží na světě a přitom je nezávislá na 

Mezinárodní hokejové federaci (IIHF). Z individuálních sportů můžeme zmínit tenis a 

Asociaci tenisových profesionálů (ATP) a Ženskou tenisovou asociaci (WTA). Takováto 

seskupení jsou často obchodními společnostmi generujícími zisk, který si následně 

přerozdělují jejich společníci či akcionáři.55 

 V následujících řádcích se tedy budu zabývat nejdůležitějšími nevládními 

organizacemi a jejich charakteristikou. Tyto organizace na jednu stranu produkují také 

zisk, ale není to jejich hlavním účelem, navíc takto vydělané prostředky dále investují do 

vlastního rozvoje a fungování. Profesionální ligy, o nichž pro úplnost pojednávám 

v předchozím odstavci, zůstanou stranou, mají jiný charakter. Stěžejní kapitolou zůstává 

kapitola čtvrtá, která nastíní značný a stále narůstající vliv nevládních sportovních 

organizací v globalizovaném světě. 

                                                 

52 BELOFF, M., KERR, T., DEMETRIOU, M. Sports Law. Portland: Hart Publishing, 1999, s. 18 
53 FOSTER, K. Is there a Global Sports Law? In Lex Sportiva: What is Sports Law?. Edited by R. C. R. Siekmann, J. 

Soek.  Hague: T. M. C. Asser Press, 2012. s. 37 
54 NAFZINGER, J. A. R. European and North American models of sports organization. In Handbook on International 

Sports Law. Edited by J. A. R. Nafzinger, S. F. Ross. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. s. 88 - 111 
55 CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and the olympic system: the 

governance of world sport. London: Routledge, 2008. s. 9, 14 - 15 
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3.2 Mezinárodní olympijský výbor 

 Máme-li se zabývat otázkou nevládních organizací v oblasti sportu, logicky bude 

odrazovým můstkem Mezinárodní olympijský výbor („IOC“ – International Olympic 

Committee), který ve 21. století disponuje značným vlivem a udává trendy, i pokud jde o 

problematiku mezinárodního sportovního práva. Spolu s organizačními výbory 

olympijských her, mezinárodními sportovními federacemi, národními olympijskými 

výbory a národními sportovními federacemi tvoří olympijské hnutí a je zároveň jeho 

centrálním aktérem. Díky nejrůznějším ochranným známkám vlastní výhradní vlastnická 

práva k olympijským hrám a z neustále rostoucích příjmů tak celé hnutí financuje.56 

 Pierre Coubertin založil Mezinárodní olympijský výbor roku 1894 v Paříži. 

Základním dokumentem olympijského hnutí a zároveň stanovami IOC je Olympijská 

charta. Roku 1915 přesídlil do Švýcarska, do Lausanne, jež nyní charta označuje 

jako olympijské hlavní město. Hlavním cílem je plnění poslání, úlohy a odpovědnosti, jež 

mu ukládá Olympijská charta. Jde tedy o rozvíjení myšlenky olympismu a o zabezpečení 

konání letních a zimních olympijských her, jakož i organizační a finanční zajištění.   

3.2.1 Právní postavení IOC a Olympijská charta 

 Olympijská charta IOC charakterizuje v 2. kapitole, pravidle 15 následovně: 

„Mezinárodní olympijský výbor je nezisková mezinárodní nevládní organizace s časově 

neomezenou působností ve formě sdružení, mající postavení právnické osoby, uznaná 

Švýcarskou federální radou v souladu se smlouvou uzavřenou dne 1. listopadu 2000.“57  

 IOC tedy funguje v režimu Švýcarského občanského zákoníku. Od počátku usazení 

v Lausanne se ale mluvilo o jeho specifické a povaze a již Pierre Coubertin usiloval o 

                                                 

56 CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and the olympic system: the 

governance of world sport. London: Routledge, 2008. s. 5; Olympijská charta, Mezinárodní olympijský výbor, znění 

platné od 8. 12. 2014 [cit. 2015-03-20]. Dostupné na: < http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf 

>. kapitola 1, pravidlo 7 
57 Olympijská charta, Mezinárodní olympijský výbor, znění platné od 8. 12. 2014 [cit. 2015-03-20]. Dostupné na: 

<http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf >. kapitola 2, pravidlo 15 



 

19 

zajištění výhodnějšího postavení této organizace.58 Vzhledem k tomu, jak IOC vystupuje 

v mezinárodní sféře, někteří autoři mu až v podstatě přiznávají mezinárodněprávní 

osobnost (subjektivitu) i přesto, že pořád zůstává mezinárodní nevládní organizací. David 

J. Ettinger vychází z faktu, že 17. 9. 1981 konstatovala Švýcarská federální rada důležité 

postavení IOC v rámci mezinárodního sportu a zároveň mu přiznala, „speciální status 

specifické mezinárodní instituce“ a s ní i mezinárodněprávní subjektivitu ze strany 

Švýcarska. S tímto usnesením souvisela i některá přiznaná privilegia, která se spíše 

připisují mezinárodním organizacím, jako je například vynětí z daňové povinnosti, či 

absence kvót pro nabírání zaměstnanců podle národnosti. Ettinger se dále zamýšlí nad 

možností pohlížet na Olympijskou chartu jako na součást mezinárodního obyčejového 

práva. Opírá svůj názor i o případ z USA, Martin v. International Olympic Committee, 

kde odvolací soud odmítl nahradit znění Olympijské charty domácím právem a dokonce ji 

v rozhodnutí prohlásil za mezinárodní smlouvu. 59 Podobný pohled sdílí i James A. R. 

Nafzinger, podle něhož jsou požadavky obyčejového práva (ustálenost (repetition), trvání 

(duration) a obecnost (universality)) v případě Olympijské charty naplněny.60  

 Jiným příkladem jakéhosi přiznání mezinárodněprávní subjektivity IOC může být 

smlouva uzavřená v režimu mezinárodního práva veřejného v Nairobi rovněž roku 1981 

pod záštitou Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Týkala se ochrany 

olympijských symbolů a podepsalo ji 46 států. 

 V neposlední řadě, smlouva z roku 2000 mezi IOC a Švýcarskou federální radou, 

kterou momentálně zmiňuje Olympijská charta, v sobě opět nese výhody daňové i 

diplomatické. Činí ji však zajímavou fakt, že poprvé v této smlouvě vystupují při 

vyjednávání vláda a nevládní organizace jako rovnocenní partneři.61 

                                                 

58 MRKONJIC, M. The Swiss regulatory framework and international sports organizations. In ALM, J. (ed.). Action for 

Good Governance in International Sports Organisations. Final report. Copenhagen: Play the Game/Danish Institute 

for Sports Studies, 2013. 239 s. [cit 2015-03-25] Dostupné na: 

<http://www.playthegame.org/fileadmin/documents/Good_governance_reports/AGGIS_Final_report.pdf> 
59 ETTINGER, D. J. The Legal Status of the International Olympic Committee. Pace Yearbook of International Law. 

1992, vol. 4, s. 102 - 106 
60 NAFZIGER, J. A. R. International sports law. In Handbook on International Sports Law. Edited by J. A. R. 

Nafzinger, S. F. Ross. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. s. 7 
61 CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and the olympic system: the 

governance of world sport. London: Routledge, 2008. s. 107 - 109 
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 Částečným projevem mezinárodně právní subjektivity pro NGOs ze strany OSN je 

přiznání statusu pozorovatele Valného shromáždění. IOC tento status získal na podzim 

roku 2009.62 

3.2.2 Organizace a složení IOC 

 Organizačně se od doby svého založení IOC příliš nezměnil. Přestože se jedná 

v podstatě o globální instituci, IOC se nesestává z národních olympijských výborů 

(NOC), nýbrž z osob, jednotlivců, které mají za úkol reprezentovat zájmy IOC na národní 

úrovni (nikoliv však opačným směrem, tedy zastupovat zájmy svého státu). Jde o snahu o 

orgán nezávislý, nepodřízený vládám a státům. V současnosti v něm zasedá 115 členů, 

z nichž je 70 nezávislých. Dalších 45 se stává členy na základě vedoucí funkce, kterou 

zastávají v NOC (15 členů) nebo v mezinárodní federaci či asociaci (15 členů). Zbylých 

15 tvoří aktivní sportovci. Pozbytí funkce, na základě kterého členství vzniká (např. 

funkce prezidenta sportovní federace), znamená i ztrátu funkce člena IOC. Volební 

období od roku 1999 trvá 8 let (do té doby bylo neomezené) a je možné být zvolen 

opakovaně.63 Věková hranice pozbytí členství se stanovila v roce 1967 na 80 let a 

následně v roce 1999 na 70 let, toto pravidlo ale neplatí retroaktivně, takže na dříve 

zvolené členy se neuplatní.64 V dnešní době se jeví poněkud zvláštní i způsob volby – 

kooptace – tedy přijetí ostatními členy. Není pochyb, že kvůli nedemokratickému 

způsobu jmenování, je velmi těžké zvenku do IOC proniknout a vytváří se tak jakýsi 

elitní spolek prominentů. Na druhou stranu ovšem formuje silné vazby mezi členy a 

přispívá tak ke stabilitě organizace, která přežila i těžká období (například v průběhu 

druhé světové války). Vedle klasického členství existuje ještě čestné, jež může získat 

pouze bývalý člen, který pozbyl funkci z důvodu věkového limitu a byl členem výboru 

                                                 

62 Tisková zpráva IOC ze dne 19. 10. 2009 [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: 

<http://www.olympic.org/content/news/media-resources/manual-news/1999-2009/20091/10/17/ioc-granted-un-

observer-status/>; A/64/L.2, Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal, 15. 10. 2009 
63 Olympijská charta, Mezinárodní olympijský výbor, znění platné od 8. 12. 2014 [cit. 2015-03-20]. Dostupné na: 

<http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf >. kapitola 2, pravidlo 16 
64 Oficiální stránky IOC [cit 2015-03-23]. Dostupné na: <http://www.olympic.org/about-ioc-institution?tab=members> 
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alespoň 10 let, a dále honorární, jež se uděluje významným osobnostem. Oba typy 

členství platí doživotně a nejsou spojena s hlasovacím právem.65 

 Mezi orgány IOC řadíme: zasedání, výkonný výbor, předsedu. Nejvyšším orgánem 

je zasedání, které tvoří všichni členové a schází se pravidelně jednou ročně. Má na starosti 

nejdůležitější rozhodnutí: například schvalování a úpravy Olympijské charty, volbu 

hostitelského místa pro další olympijské hry nebo uznávání národních olympijských 

výborů, jejich asociací a mezinárodních federací a jiných organizací. Důležitou 

pravomocí je také volba předsedy, místopředsedů a dalších členů výkonného výboru,66 

který dbá o správu a organizaci IOC.67 Funkční období v tomto orgánu činí 4 roky a je 

možné být zvolen opakovaně pouze na dvě po sobě jdoucí období. Dále také zasedání 

hlasuje o předsedovi, který tvoří třetí a poslední orgán. Zastupuje IOC, řídí jeho aktivity a 

v případě neodkladných záležitostí může jednat za výkonný výbor. Funkční období trvá 8 

let s možností jednoho znovuzvolení na 4 roky.68 

3.3 Národní olympijské výbory a Český olympijský výbor 

 Na příkladu Českého olympijského výboru („ČOV“) si ukážeme, jak fungují 

národní olympijské výbory („NOC“ - National Olympic Committee, „NOCs“ (pl.)), které 

tvoří další složku olympijského hnutí. 

 ČOV byl založen 18. 5. 1899 za přispění Jiřího Gutha, který v té době zasedal 

v IOC, řadí se tak mezi nejstarší olympijské výbory na světě. Reprezentuje olympijského 

hnutí na národní úrovni stejně jako ostatní NOC. Snaží se zpřístupnění sportu nejširší 

veřejnosti, o zlepšení jeho postavení ve společnosti a šíření tak ideálů olympismu. Jedná 

s vládou ČR ohledně organizace sportu a financí, ale nesmí být na ní závislý. Nicméně 

jeho hlavním úkolem zůstává organizace reprezentace České republiky a zajištění její 

                                                 

65 Olympijská charta, Mezinárodní olympijský výbor, znění platné od 8. 12. 2014 [cit. 2015-03-20]. Dostupné na: 

<http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf >. kapitola 2, pravidlo 16 
66 Tamtéž. 
67 Tamtéž. Kapitola 2, pravidlo 19 
68 Tamtéž. Kapitola 2, pravidlo 20 
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účasti na olympijských hrách. Prostředky na svoje aktivity získává jak od státu, tak od 

IOC. 69 

 Donedávna měl ČOV podobu občanského sdružení podle zákona o sdružování 

občanů, s platností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se považuje za spolek.70 

Základním dokumentem upravujícím činnost ČOV jsou tedy stanovy. Členy mohou tedy 

být jak fyzické, tak právnické osoby: tady půjde zejména o sportovní subjekty, které jsou 

členy mezinárodních sportovních federací, ale mohou sem například patřit i organizační 

složky státu, jejichž předmět činnosti se týká sportu. 

 Pokud jde o organizaci, ČOV se skládá z jednotlivých složek (například Česká 

olympijská akademie, Český klub olympioniků, Český klub fair play a další), jež jsou 

řízeny vlastními statuty a vysílají do Pléna ČOV své zástupce. Plénum je nejvyšším 

orgánem ČOV, mimo zástupců složek v něm zasedají zástupci sportovních subjektů, 

sportovců, jež se účastnili olympijských her, členové IOC, kteří mají české občanství, 

osoby prokazujících význačné služby sportu a olympismu a zasloužilí a čestní členové. 

Způsob jednání Pléna upravuje Jednací řád. Běžnou správu a činnost ČOV zajišťuje 

Výkonný výbor, který také předkládá zprávu o své činnosti Plénu. Skládá se z předsedy 

(tím je předseda ČOV), čtyř místopředsedů a dalších zástupců, celkem má nanejvýš 25 

členů. Zřizuje Sekretariát ČOV, který má na starosti přípravu ekonomických, 

organizačních a administrativních podkladů pro činnost jednotlivých složek a orgánů 

ČOV. Činnost Sekretariátu a Výkonného výboru kontroluje Revizní komise, která se 

sestává z předsedy a dvou členů. Ti jsou voleni Plénem. Hlavním cílem je dosažení 

hospodárného a efektivního využívání prostředků ČOV. Vzniklé spory řeší Rozhodčí 

komise, kterou zřizuje Plénum jako další orgán ČOV. Celkem v ní zasedá pět členů a dva 

náhradníci. Její činnost je rovněž řízena vlastním statutem, který schvaluje Výkonný 

výbor a dále Jednacím řádem, který přijímá sama komise. Do její pravomoci spadá 

rozhodování o dovolání proti rozhodnutí sportovních subjektů o porušení 

antidopingových pravidel a dále v případech, kdy tuto pravomoc konstatují stanovy nebo 

jiné předpisy příslušného sportovního subjektu. Rozhodnutí je dále možno napadnout 

                                                 

69 KOSÍK, M. Olympismus. Brno: Tribun EU, 2010. s. 62 – 64 a 91 - 92 
70 Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 3041 a § 3045 
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stížností u Arbitrážního soudního dvora pro sport. Poslední orgán ČOV je monokratický, 

a sice se jedná o Ombudsmana ČOV. Do jeho gesce patří zejména ochrana práv členů, ale 

i ochrana před nečinností.71 

3.3.1 Uznání NOC Mezinárodním olympijským výborem 

 V současnosti respektuje IOC 205 národních olympijských výborů.72 Pro jednu 

zemi akceptuje IOC pouze jeden NOC. Jak je tedy možná existence 205 výborů, když 

OSN v současnosti uznává menší počet států?73 V minulosti, do 80. let 20. století, uznával 

IOC i státy nerespektované OSN v duchu motta z doby Pierra Coubertina „All games, all 

nations“, šlo zejména o malá ostrovní teritoria (například Aruba, Kajmanské ostrovy, 

Nizozemské Antily a další) nebo například Čechy (Bohemia) před vznikem samostatného 

českého státu.  Suverenita v rámci olympijského hnutí některým z nich zůstala dodnes. 

V současnosti IOC přistoupil v podstatě na politiku OSN a uznává v duchu Olympijské 

charty pouze státy respektované mezinárodním společenstvím. Nicméně i výjimky se 

stále najdou, jde například o Palestinu, kterou IOC uznal v roce 1996 nebo o Hongkong, 

který si mohl zachovat vlastní NOC po připojení zpět k Číně v roce 1997.  

 Dalším z požadavků je spojit dohromady pět národních sportovních federací, 

z nichž alespoň tři musí zastupovat sport v olympijském programu. NOC ale netvoří 

pouze sportovní federace, ale i lidé zasedající v IOC nebo aktivní sportovci. Jak již bylo 

řečeno, nejčastěji mají takováto seskupení formu nevládních neziskových subjektů podle 

vnitrostátního práva, v českých podmínkách je to spolek. Stanovy národních výborů 

taktéž podléhají schválení ze strany IOC. 

 Pokud NOC porušuje nebo nedodržuje povinnosti vyplývající z Olympijské charty, 

nejzávažnější sankcí je až odejmutí nebo pozastavení uznání od IOC. V minulosti se tak 

stalo například v případě Iráku (2003) nebo Venezuely (1993) z důvodu porušení 

                                                 

71 Stanovy Českého olympijského výboru ze dne 11. 4. 2013 [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: 

<http://www.olympic.cz/upload/files/Stanovy-COV-schvalene-dne-11.-4.-2013-P-COV.pdf> 
72 http://www.olympic.org/national-olympic-committees 
73 Viz růst počtu členských států OSN [cit. 2015-03-26]. Dostupné na: < http://www.un.org/en/members/growth.shtml>. 

A seznam nečlenských států OSN mající statut pozorovatele [cit. 2015-03-26]. Dostupné na: 

<http://www.un.org/en/members/nonmembers.shtml> 
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nezávislosti na vládě a dále byly například na dlouhou dobu suspendovány Jihoafrická 

republika (1960 – 1991) nebo Rhodesie (1972 – 1979) pro rasovou diskriminaci na svém 

území.74 

 I přes požadavek nezávislosti NOC na vládě je nutno s lítostí podotknout, že toto se 

týká zejména bohatších NOCs v Evropě a severní Americe. Stále existují výbory, které 

vzhledem k finanční závislosti na vládě jsou s ní často i personálně propojeny. Další 

skupinu tvoří velmi malé výbory v exotických státech, které v podstatě mimo olympijské 

hry žádnou jinou aktivitu nevyvíjejí.75 

3.3.2 Asociace národních olympijských výborů 

 Národní olympijské výbory si po předchozích marných snahách založily roku 1979 

Asociaci národních olympijských výborů („ANOC“ – Association of National Olympic 

Committees) se sídlem v Paříži, aby mohly koordinovat svoje zájmy a jejím 

prostřednictvím lépe vyjednávat s IOC. 

 Kontinentální asociace národních olympijských výborů postupně vznikaly již před 

ustanovením ANOC. V současné době rozlišujeme: 

1. ANOCA (Association of National Olympic Committees of Africa) – Asociace 

národních olympijských výborů Afriky 

2. PASO (Pan American Sports Organisation) – Panamerická sportovní organizace 

3. OCA (Olympic Council of Asia) – Olympijská rada Asie 

4. EOC (European Olympic Committees) – Evropské olympijské výbory 

5. ONOC (Oceania National Olympic Committees) – Národní olympijské výbory 

Oceánie.76 

 Jednotlivé asociace rovněž samy pořádají vlastní hry spojující v sobě několik 

sportů, jsou jimi: Panamerické hry a Asijské hry od roku 1951, Africké hry (1965), 

                                                 

74 CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and the olympic system: the 

governance of world sport. London: Routledge, 2008. s. 49 - 52 
75 Tamtéž, s. 55 
76 KOSÍK, M. Olympismus. Brno: Tribun EU, 2010. s. 61 - 62 
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Jihopacifické hry (1963), Evropský olympijský festival mládeže (1991).77 Mohou 

existovat i jiné mutace těchto her, například OCA pořádá také Asijské plážové hry, 

Asijské zimní hry a další.78 

3.4 Mezinárodní sportovní federace 

 Mezinárodní sportovní federace („IF“ = International Federation, „IFs“ (pl.)) s 

povahou mezinárodních nevládních organizací bdí nad správou jednotlivých sportů. Ve 

světě jich momentálně operuje mnoho. SportAccord (původně GAISF = General 

Association of International Sports) sdružuje kolem stovky organizací, 79 dalších cca 50 

sportů vůbec zastřešující subjekt na světové úrovni nemá nebo není obecně známý.80 

V rámci jedné organizace může být sdruženo i více sportů, to je případ i FINA, která 

sdružuje a organizuje nejen světové bazénové a dálkové plavání, ale i vodní pólo, 

synchronizované plavání a skoky do vody.81 Existují ale i sporty v nichž na mezinárodní 

úrovni vyvíjí činnost více subjektů, typicky u bojových sportů. Takovým sportem je 

například box, kde na jedné straně funguje AIBA (Association Internationale de Boxe 

Amateur), mající na starosti olympijský box a dále další subjekty taktéž ve světě 

populární, například WBA (World Boxing Association) nebo IBF (International Boxing 

Federation). Často se další organizace formují odštěpením od původních. Eventuálně u 

mladých sportů existují vedle sebe, jelikož daný sport ještě není dostatečně sjednocen. 

Například mistrovství ČR, světa i Evropy ve sportovním aerobiku momentálně organizuje 

olympijská gymnastická federace FIG (Fédération Internationale de Gymnastique), ale i 

FISAF (Federation of International Sports, Aerobics and Fitness). 

                                                 

77 CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and the olympic system: the 

governance of world sport. London: Routledge, 2008. s. 54 
78 Viz seznam her na oficiálních stránkách OCA [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: < 

http://www.ocasia.org/Game/Index.aspx> 
79 Historie organizace SportAccord [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: <http://www.sportaccord.com/about/history/> 
80 CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and the olympic system: the 

governance of world sport. London: Routledge, 2008. s. 59 
81 Viz seznam sportů na oficiálních stránkách FINA [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: 

<http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=37&Itemid=357> 
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 Hlavní úkolem světových federací spočívá v organizaci sportu na mezinárodní 

úrovni, to znamená přijetí určitých pravidel, které by měly národní federace respektovat a 

v jejích mezích se pohybovat. Jde také o koordinaci harmonogramu v průběhu roku, aby 

se zajistila účast špičkových sportovců na vrcholných soutěžích, jejichž organizaci mají 

tyto organizace rovněž na starosti. 

 Ne všechny federace se ale těší uznání ze strany IOC, pro každý sport akceptuje 

právě jednu. V současné chvíli jich z tohoto privilegia těží 67, z nichž je do programu 

olympijských her zařazeno celkem 35 (28 pro LOH a 7 pro ZOH).82 Nově se do programu 

LOH znovu dostal i golf.83 Federace letních olympijských her jsou sdruženy v Asociaci 

mezinárodních federací letních olympijských sportů (ASOIF), ty zimní potom v Asociaci 

mezinárodních federací zimních olympijských sportů (AIOWF). Neolympijské federace 

zastřešuje Asociace mezinárodních sportovních federací uznaných IOC (ARISF).84 

 Mezi jednotlivými federacemi zůstávají velké rozdíly, například FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association) využívá světové popularity fotbalu a tak má 

daleko větší vliv než federace zastřešující méně oblíbené a rozšířené sporty. Na druhé 

straně i u menších federací nacházíme více či méně stejnou organizační strukturu. 

Typicky je vrcholným orgánem shromáždění členů, které rozhoduje o klíčových otázkách 

a legislativě, exekutivu vykonává výkonný výbor volen shromážděním a administrativa 

leží v rukou sekretariátu. V čele většinou stojí prezident, který je pomyslnou hlavou. 

Zřizují se i nejrůznější komise, důležité jsou zejména disciplinární, které řeší prohřešky 

vzniklé uvnitř organizace. Stanovy FIG obsahují i odvolací tribunál, který se zabývá 

spory, které mu určí stanovy nebo jiné předpisy.85 Do popředí vystupuje snaha řešit spory 

interně v rámci organizace. 

                                                 

82 Aktuální seznam je dostupný na oficiálních stránkách IOC, [cit. 2015-03-25]: < http://www.olympic.org/sports > 
83 Viz tisková zpráva na stránkách České golfové federace [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: 

<http://cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDArticle=289251056&IDMenu=74700507 > 
84 Mezinárodní sportovní federace na stránkách IOC, [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: 

<http://www.olympic.org/content/the-ioc/governance/international-federations/ > 
85 Článek 20 a násl. stanov FIG účinných od 1. 1. 2015 [cit. 2015-03-30]. Dostupné na: <http://www.fig-

gymnastics.com/publicdir/rules/files/main/STATUTES%202015%20(english)a.pdf> 
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3.5 Arbitrážní soudní dvůr pro sport 

 V návaznosti na fakt, že sport je specifické prostředí, i ke sporům v něm 

vznikajícím takto přistupujeme. Soudní rozhodování v oblasti sportu se tedy od počátku 

jevilo jako nevhodné, zejména z důvodů jeho délky a nákladů. Navíc soudy v minulosti 

ani samy nechtěly do sportovních sporů zasahovat86 a rovněž sportovní subjekty projevily 

neochotu podřídit se klasickým soudům.87 Naproti tomu alternativní řešení sporů se 

ukázalo jako ekonomičtější, rychlejší, pružnější a tedy celkově vhodnější. Rok 1983 tedy 

dal vzniknout nové instituci – Arbitrážnímu soudnímu dvoru pro sport („CAS“ - the Court 

of Arbitration for Sport). Svoji činnost zahájil v červnu 1984. U zrodu stáli tehdejší 

prezident IOC Juan Antonio Samaranch a člen IOC a zároveň soudce Mezinárodního 

soudního dvora v Haagu Kéba Mbaye. Ten také na základě Samaranchova pověření 

vypracoval spolu se svou skupinou návrh prvních stanov CAS. Stejně jako IOC našel 

svoje sídlo v centru olympijského hnutí, ve Švýcarsku, v Lausanne. 

 Řízení bylo na počátku bezplatné (pokud se nejednalo o spory, které měli finanční 

původ), aby se zajistila dostupnost všem bez ohledu na peníze. Sportovní spory před CAS 

si můžeme rozdělit do dvou kategorií (oba typy se musí týkat sportu): 

a) spor z právních vztahů, kde se strany dohodli, že ho budou řešit před CAS, 

b) spor na základě finálního rozhodnutí rozhodčího orgánu sportovního subjektu, kdy 

tento subjekt stanoví ve svých předpisech či stanovách možnost odvolat se ke 

CAS. 

 K tomu, aby byla založena příslušnost CAS k výše zmíněným sporům, ale ještě 

chyběla spolupráce ze strany sportovních federací a dalších subjektů. Proto v roce 1991 

CAS vydal příručku, která obsahovala několik vzorů rozhodčích doložek. Jakmile 

sportovní federace inkorporovali rozhodčí doložky do svých stanov či jiných pravidel, 

založily tak možnost odvolání se proti rozhodnutí federace ke CAS. Mezi prvními 

                                                 

86 Viz například již zmiňovaný případ v kapitole 3.2.1 Martin v. International Olympic Committee 
87 Viz například IAAF ve sporu s Harrym Reynoldsem. Více ke kauze WONG, G. M. Essentials of Sports Law. 4th 

edition. Santa Barbara: ABC – CLIO, 2010. s. 299; NAFZINGER, J. A. R. International Sports Law as a Process for 

Resolving Disputes. International and Comparative Law Quarterly. 1996, vol. 45, no. 1, s. 134 – 140 
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z těchto subjektů takto učinila Mezinárodní federace jezdeckých sportů (FEI, Fédération 

Equestre Internationale) v roce 1991.88 

3.5.1 Nezávislost CAS 

 CAS vznikl pod křídly IOC, který přijal jeho Statut (The CAS Statute) a procesní 

předpisy (Regulations), navzájem je tak pojilo mnoho pout. Tato závislost se projevovala 

hned v několika rovinách. Změna Statutu byla možná pouze na základě návrhu 

výkonného výboru IOC a dvoutřetinové většiny hlasů členů zasedání. Prezidentem CAS 

byl prezident IOC89 a v neposlední řadě CAS kompletně financoval IOC, takže šlo o 

závislost nejen personální, ale i ekonomickou.90 IOC měl navíc přímý vliv na volbu 

rozhodců, z původních 60 členů jich volil čtvrtinu. Zůstávalo jen otázkou času, kdy někdo 

tento nevyhovující stav napadne. 

 Stalo se tak v kauze Elmara Gundela, německého jezdce na koni. V roce 1991 se 

nalezly dopingové látky u jeho koně. Na základě tohoto zjištění ho FEI suspendovala a 

uvalila na něj pokutu. Gundel využil doložky ve stanovách FEI, která zakládala jurisdikci 

CAS, a odvolal se. CAS zčásti rozhodnul ve prospěch jezdce, když mu dobu suspendace 

snížil ze tří měsíců na jeden. Nicméně Gundel se s tímto výsledkem nespokojil a napadl 

rozhodnutí dále u Švýcarského federálního soudu na základě švýcarské zákona o 

mezinárodním právu soukromém ze dne 18. 12. 1987 (Swiss Federal Act on Private 

International Law).91 Především vytýkal CAS nedostatek nestrannosti a nezávislosti.92 

Soud mimo jiné konstatoval, že panel rozhodců byl nesprávně obsazen (dva rozhodci měli 

vazby na FEI), ale jelikož o tomto faktu Gundel věděl a nenamítal ho v předchozím 

řízení, ačkoliv mohl, nevzal tuto skutečnost soud v potaz. Soud nakonec uznal, že 

                                                 

88  REEB, M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). In The Court of Arbitration for Sport 
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s. 9 
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92 REEB, M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). In The Court of Arbitration for Sport 
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v případě německého jezdce byl CAS dostatečně nezávislý na sportovní federaci a tímto 

rozhodnutím v podstatě deklaroval, že se jedná o nezávislou arbitrážní instituci. Nicméně 

zároveň vyslovil pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti, pokud by se pro příště jednou 

ze stran stal IOC, který s CAS spojují jak personální obsazení, tak finance.93 Takto vyslal 

jasný signál, že pro budoucí úspěšné fungování se CAS nevyhne reformám. Významné 

změny na sebe nenechaly dlouho čekat a přišly v roce 1994 (podrobněji k nim 

v následujících kapitolách). 

 Znovu se otázka nezávislosti dostala před Švýcarský federální soud v roce 2003, 

pod drobnohled se tak dostaly zejména reformy z roku 1994. Dvě ruské běžkyně na 

lyžích, Larissu Lazutinovou a Olgu Danilovou, diskvalifikoval IOC pro doping během 

zimních olympijských her v Salt Lake City a Mezinárodní lyžařská federace (FIS) je 

následně suspendovala na dva roky. Obě lyžařky se odvolaly ke CAS, ale ten jen potvrdil 

předchozí výroky. S tímto rozhodnutím nebyly spokojeny a namítaly tedy u Švýcarského 

federálního soudu především otázku nezávislosti CAS, kde se opíraly zejména o fakt, že 

na rozdíl od kauzy Gundel, v jejich případě je protistranou IOC. Švýcarský federální soud 

rozhodl v jejich neprospěch, když znovu deklaroval nezávislost CAS. Konstatoval, že 

jisté změny by ještě mohly být provedeny, nicméně reforma z roku 1994 se jeví jako 

dostatečná.94 95 Zabýval se nejen otázkou nezávislosti a nestrannosti rozhodců, ale i 

řízením jako takovým a zároveň vytyčil jakési hranice a podmínky, které by musely být 

naplněny, aby bylo možno rozhodnutí CAS zvrátit. Jednalo by se zejména o závažné 

porušení procesních pravidel, které by mělo za následek porušení zásad spravedlivého 

procesu.96 V neposlední řadě vzal soud v potaz fakt, že v takto úzkém oboru, jakým je 

mezinárodní arbitráž, se nelze vyhnout situaci, kdy proti sobě mohou stanout lidé, kteří 
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v minulosti spolu působili, ať již jako právní zástupci nebo rozhodci nebo se znají jinak. 

Tento fakt ovšem automaticky ještě nezakládá nestrannost rozhodce.97 

 Aby CAS umlčel stále zaznívající hlasy kritiky směrem k rozhodcům, došlo v roce 

2010 k další změně. Zavedlo se nové pravidlo: článek S18, odstavec tři, nyní stanoví, že 

CAS rozhodce či mediátor nesmí zároveň vystupovat jako právní zástupce v řízení před 

CAS v období svého působení u CAS.98 

3.5.2 Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž 

 Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž („ICAS“ - the International Council of 

Arbitration for Sport) vznikla jako jeden z výsledek reforem v roce 1994, ke kterým došlo 

v důsledku případu Gundel. Hlavním tématem byla snaha o nezávislost CAS, který do té 

doby spojovalo mnoho nitek s IOC. Finanční a administrativní záležitosti se tak přesunuly 

do rukou ICAS, aby se CAS odpoutal od IOC organizačně i ekonomicky. 22. 6. 1994 

podepsaly nejvyšší autority jako prezident IOC, ASOIF, AIOWF a ANOC smlouvu 

známou jako Pařížská dohoda. Na jejím základě se jmenovali první členové Rady a 

definitivně se stanovilo financování CAS.99  

 Rada vznikla jako nadace zřízená podle švýcarského práva a vykonává funkci 

nejvyššího orgánu CAS. Skládá se z 20 členů, kteří jsou respektovanými odborníky 

v oblasti sportu a práva. Prezident ICAS vykonává zároveň funkci prezidenta CAS. Dále 

se ICAS skládá ze dvou viceprezidentů. Rada také jmenuje prezidenty komor řádného a 

odvolacího řízení CAS, jejich zástupce, sekretáře CAS a rozhodce CAS. Po ekonomické 

stránce schvaluje rozpočet a účetnictví CAS. 100 
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 CAS nyní se financuje z více subjektů: třetinu prostředků tvoří příspěvky 

mezinárodních federací, třetina jde z rozpočtů národních olympijských výborů a konečně 

třetina pochází ze zisku z televizních práv k olympijským hrám.101 

3.5.3 Kodex sportovní arbitráže 

 Původní Statut a procesní předpisy nahradil 22. 11. 1994 Kodex sportovní arbitráže 

(Code of Sports-related Arbitration), který obsahoval ustanovení jak organizační, tak 

procesní. Kodex se skládá ze dvou částí: první část obsahuje stanovy orgánů řešící spory 

(Statuses – články S1 – S26), druhou, obsáhlejší část tvoří procesní pravidla (Procedural 

Rules – články R27 – R70).102 Pravidla upravující mediaci (Mediation Rules) jsou 

samostatným dokumentem. 

 Kodex upravuje celkem 4 druhy řízení: 

c) řádné řízení – CAS zde vystupuje v první a jediné instanci na základě rozhodčích 

doložek ve smlouvách nebo po dohodě stran po vzniku sporu (např. sponzorské 

smlouvy, smlouvy týkající se televizních práv apod.), 

d) odvolací řízení – CAS ve druhé instanci přezkoumává rozhodnutí sportovních 

federací a asociací (opět na základě rozhodčích doložek nebo dohod), 

e) poradní řízení – CAS vydává na žádost sportovních subjektů (IOC, NOCs, IFs) 

poradní stanoviska, která nemají závazný charakter,  

f) mediace – nezávazné a neformální řízení s mediátorem CAS.103 

3.5.4 Stručně rozhodcům CAS 

 Od původně jednotného řízení, které CAS vedl po svém vzniku, se dnes počet 

druhů rozrostl na čtyři různá. CAS nyní tedy zasahuje do mnoha oblastí a zájmů a 
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dokonce někteří kritici si myslí, že by se měl do budoucna zabývat pouze čistě 

sportovními záležitostmi a ponechat stranou ty, které mají obchodní charakter, byť se 

vztahem ke sportu. 

 Spolu s reformou provedenou v roce 1994 CAS vytvořil: 

a) komoru pro řádné řízení (Ordinary Arbitration Division) 

b) komoru pro odvolací řízení (Appeals Arbitration Division). 

Distribuci případů mezi oddělení má na starosti Soudní kancelář CAS (CAS Court 

Office)104, které předsedá generální sekretář. V čele každé komory sedí předseda, který má 

na starosti řízení do té doby, než je ustanoven panel rozhodců, dále vydává předběžná 

opatření a také se angažuje při sestavování panelu nebo výběru samotného rozhodce.105 

V případě, že je proti němu vznesena námitka podjatosti, nastupuje místo něj jeho 

zástupce. Jestliže i ten by musel na případ rezignovat, jeho pravomoci by vykonával 

prezident CAS. Každý rozhodce je povinen ihned oznámit skutečnosti, kvůli nimž by se 

mohl dostat do konfliktu zájmů, případně odstoupit, pokud by měl rozhodovat o případu 

sportovního subjektu, jehož je členem. 106 Taktéž může být vyzván k odstoupení jednou ze 

stran do sedmi dnů, kdy se o důvodu svědčícím ve prospěch tohoto úkonu strana 

dozvěděla.107 V řádném řízení rozhoduje buď jeden rozhodce, nebo panel složený ze tří. 

Záleží na dohodě stran v rozhodčí doložce nebo po vzniku sporu. Neshodnou-li se strany, 

rozhodne o počtu a volbě konkrétních arbitrů předseda.108 Ustanovení rozhodců pro 

odvolací řízení je podobné v jako v případě řádného.109 

 Rozhodce CAS jmenuje ICAS na čtyřleté období, které lze po uplynutí znovu na 

čtyři roky obnovit. Jedná se tedy o uzavřený seznam (tzv. closed list) a pouze rozhodci na 

něm uvedeni mohou rozhodovat. Jejich počet by neměl klesnout pod 150, u mediátorů 

pod 50.110 Součástí jmenování je i písemné prohlášení, že funkci budou vykonávat osobně, 

                                                 

104 Kodex sportovní arbitráže CAS, článek S20 
105 REEB, M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). In The Court of Arbitration for Sport 

1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2006. s. 36 
106 Kodex sportovní arbitráže CAS, články S21 a R33 
107 Tamtéž, článek R34 
108 Tamtéž, články R40 a násl. 
109 Tamtéž, články R50 a násl. 
110 Tamtéž, článek S13 
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s absolutní mírou objektivity, nezávislosti a nestrannosti.111 Ohledně jednotlivých případů 

jsou vázáni slibem mlčenlivosti.112  Aktuálně působí u CAS 330 rozhodců a 59 mediátorů, 

z nichž i jeden Čech, JUDr. Gerhardt Bubník, LL. M.113 

3.5.5 Ad-hoc tribunály 

 Poprvé se tzv. ad hoc tribunály (Ad-hoc Divisions) objevily v roce 1996 na 

olympijských hrách v Atlantě. Mají za úkol rozhodovat spory vzniklé během soutěží. 

Vzhledem k relativně krátkému trvání olympijských soutěží rozhodují tyto tribunály do 

24 h. I přesto, že se olympijské hry konají v různých zemích celého světa, rozhodným 

právem zůstává právo švýcarské a uplatní se již výše zmiňovaný švýcarský zákon o 

mezinárodním právu soukromém. Později byly tyto tribunály ustanoveny nejen pro další 

letní a zimní olympijské hry, ale i například pro hry Commonwealthu nebo při fotbalovém 

mistrovství světa či Evropy. 114 

3.6 Světová antidopingová agentura 

 Rozvoj sportu s sebou nese ruku v ruce problém dopingu a boje s ním. Během 

studené války však do sportu více či méně zasahovala politika a nebyla tak úplně snaha 

tento boj posunout dál. Trvalo dalších deset let od konce studené války, než se uskutečnila 

Světová konference o dopingu ve sportu, jež dala vzniknout Světové antidopingové 

agentuře („WADA“ – World Anti-doping Agency). 

 WADA byla založena 10. 11. 1999 jako nadace podle švýcarského práva se sídlem 

v Lausanne. V prvních dvou letech své existence ji kompletně financoval IOC. Vzhledem 

k tomu, jak byl CAS v minulosti kritizován za svoje finanční i organizační napojení na 

IOC, naprosto jasně se jevilo, že pokud se chce WADA stát světovým lídrem na poli boje 

                                                 

111 Tamtéž, článek S18, odstavec 2 
112 Kodex sportovní arbitráže CAS, článek S19, odstavec 1 
113 Seznam rozhodců a mediátorů na oficiálních stránkách CAS [cit. 2015-04-02]. Dostupné na: <http://www.tas-

cas.org/en/arbitration/list-of-arbitrators-general-list.html> 
114 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha: Auditorium, 2007. s. 123 
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proti dopingu, tato situace se musí změnit. 115  Sídlo se tedy přesunulo do Montrealu, 

zároveň se vytvořili regionální pobočky v Johannesburgu pro Afriku, v Tokiu pro asijsko-

pacifický region, v Montevideu pro jižní Ameriku a kancelář v Lausanne se 

přetransformovala do evropské pobočky.116 V současnosti WADA čerpá finanční 

prostředky napůl od IOC, druhou polovinu rozpočtu hradí vlády jednotlivých států. 

Někteří autoři tedy tuto organizaci hodnotí jako hybrid stojící na pomezí veřejnoprávních 

a soukromoprávních subjektů.117 Unikátně v sobě propojuje soukromoprávní a 

veřejnoprávní sektor, organizace tohoto typu se objevují velmi vzácně. Jistá paralela se 

například nabízí u Mezinárodního červeného kříže.118 

 Článek 4 stanov WADA vyjmenovává předmět činnosti, který je poměrně široký: 

ve zkratce jde o podporu, realizaci a sjednocení boje proti dopingu na mezinárodním poli. 

Pod tuto činnost tedy můžeme například zahrnout i sjednocení a vývoj standardů a 

procedur, i s ohledem na technické vybavení laboratoří. WADA tak v podstatě postupně 

převzala všechny funkce, které do té doby plnila zdravotnická komise IOC založená 

v roce 1967, která se původně orientovala zejména na problém dopingu. Nyní svoje 

působení rozšířila na všechny otázky týkající se sportu a ochrany zdraví (např. 

problematika výživy ve sportu).119 

 Legitimitu činnosti, kterou WADA vyvíjí na mezinárodním poli, dodávají i 

mezinárodní dokumenty přijaté na půdě OSN a Rady Evropy. Již v roce 1989 vydala 

Rada Evropy Evropskou antidopingovou úmluvu, která pověřuje bojem proti dopingu 

vládní instituce. Klíčovým dokumentem vzešlým z činnosti UNESCO je Mezinárodní 

úmluva proti dopingu ve sportu z roku 2005. Poskytuje mezinárodně právní rámec 

Světovému antidopingovému kodexu (WADC), který jakožto produkt WADA není 

právně závazný na poli mezinárodního práva (podrobněji k WADC níže). Mezinárodní 

úmluva proti dopingu ve sportu tak zajistila efektivitu WADC tím, že jednotlivými 

                                                 

115 ANDERSON, J. Modern Sports Law. Oxford: Hart Publishing, 2010. s. 116 - 117 
116 CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and the olympic system: the 

governance of world sport. London: Routledge, 2008. s. 141 
117 CASINI, L. Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA). International 

Organizations Law Review. 2009, vol. 6, no. 2. s. 421 - 446 
118 CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and the olympic system: the 

governance of world sport. London: Routledge, 2008. s. 150 
119 Více na oficiálních stránkách IOC. Dostupné na: <http://www.olympic.org/medical-commission> 



 

35 

signatáři jsou přímo státy a ne pouze národní antidopingové výbory, jako je tomu 

v případě WADC. Postupně se stala jednou z nejúspěšnějších úmluv z pohledu rychlosti 

ratifikace a v současnosti je také druhou nejratifikovanější úmluvou UNESCO.120  

 Rovněž došlo k rozšíření Olympijské charty, která v souvislosti se vznikem 

Světového antidopingového kodexu ukládá povinnost ho přijmout a implementovat.121 

3.6.1 Organizace a složení WADA 

 Se zvláštní dvojí povahou WADA souvisí i její organizace: v orgánech zasedají lidé 

z olympijského hnutí a vládní zástupci signatářů. Nejvyšším orgánem je Nadační rada 

(Foundation Board), která může mít maximálně 40 členů,122 z nichž 18 tvoří zástupci 

olympijského hnutí (vybraní členové IOC, ANOC, ASOIF, SportAccordu, AIOWF, 

zástupci sportovců a paralympioniků), 18 vládní zástupci, jejichž zastoupení je rovněž 

vyvážené podle regionů a 4 členy mohou dohromady zvolit obě strany společným 

hlasováním.123 Funkční období je tříleté a po jeho uplynutí je možné opakované 

znovuzvolení. Jmenování členů také souvisí s financováním WADA. Jak jsem již uvedla, 

spravedlivě platí polovinu IOC a polovinu vlády. Pokud by ovšem došlo k situaci, kdy by 

příspěvky nebyly rovnocenné, pak strana, která zaplatila méně, bude mít rovněž 

minimálně o jednoho člena méně v Nadační radě.124 V čele Nadační rady stojí předseda, 

který se volí na 3 roky a dochází k pravidelnému střídání předsedů ze strany IOC a ze 

strany vládních aktérů. Stejný princip se uplatní i v případě zástupce předsedy.125 Nadační 

rada disponuje zásadními pravomocemi, jako je možnost změny stanov, volba 

kontrolního orgánu Nadační rady, zvolení Výkonného výboru (Executive Committee) a 

rozhodnutí týkající se majetku.126 Výkonný výbor jako další orgán WADA se sestává 

                                                 

120 Podle oficiálních stránek UNESCO [cit. 2015-04-10]. Dostupné na: <http://www.unesco.org/new/en/social-and-

human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/> 
121 WESTON, M. A. Doping Control, Mandatory Arbitration, and Process Dangers for Accused Athletes in International 

Sports. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal. 2009, vol. 10, no. 1. s. 25 
122 Stanovy WADA, článek 6 
123 V současnosti tvoří Správní radu 38 členů. Viz oficiální stránky WADA: <https://www.wada-ama.org/en/who-we-

are/governance/foundation-board> 
124 Stanovy WADA, článek 6, odstavec 6 
125 Tamtéž, článek 7 
126 Tamtéž, článek 9 
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z dvanácti členů volených na jeden rok s možností znovuzvolení. Funkci předsedy a 

místopředsedy Výkonného výboru automaticky vykonávají předseda a místopředseda 

Nadační rady. Výkonnému výboru přísluší běžná správa aktivit a majetku WADA. Také 

schvaluje poradní a ad-hoc výbory. 127 128 

 WADA taktéž spolupracuje s mezinárodními organizacemi, které ve vztahu k ní 

zastávají poradní funkci. Takovými subjekty jsou například Světová zdravotnická 

organizace (WHO) nebo Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol).129 

3.6.2 Světový antidopingový kodex 

 Světový antidopingový program vedený WADA představují tři úrovně (části), které 

dohromady zajišťují harmonizaci a optimalizaci postupů promítajících se do 

mezinárodních a národních antidopingových programů. Těmito částmi jsou: 

 Úroveň 1: Světový antidopingový kodex 

 Úroveň 2: Mezinárodní standardy 

 Úroveň 3: Modely nejlepší praxe a pokyny 

Mezinárodní standardy tvoří velmi proměnlivou a technicky specifickou kategorii, a proto 

je možné je měnit, aniž by bylo nutné novelizovat Kodex. Modely nejlepší praxe a 

pokyny poskytují pouze doporučená řešení, jde o nezávazné pokyny a modely. Na 

nejvyšší úrovni tedy stojí Světový antidopingový kodex („WADC“ - World Anti-Doping 

Code), který sám sebe definuje jako: „základní a celosvětový dokument, na němž je 

založen Světový antidopingový program ve sportu“.130 Převratnost dokumentu tkví ve 

sjednocení antidopingových pravidel napříč sportovními federacemi. Nejednotná 

                                                 

127 Tamtéž, článek 11 
128 Poradními výbory jsou v současnosti například výbor sportovců, výbor pro vzdělávání, výbor pro správu a finance, 

expertní skupina pro etické záležitosti a další. 
129 CASINI, L. Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA). International 

Organizations Law Review. 2009, vol. 6, no. 2. s. 431 
130 Světový antidopingový kodex 2015, s. 7 - 8 
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antidopingová úprava poskytovala prostor pro nerovnosti například v přístupu ke 

sportovcům a zakázaným látkám. 131 132 

 K přijetí došlo v roce 2003 a od té doby se znění několikrát změnilo. Aktuální, 

novelizovaný Kodex byl představen na Světové konferenci o dopingu ve sportu 

v listopadu 2013 v Johannesburgu, následně schválen a platí od 1. 1. 2015. Je výsledným 

produktem tří fází konzultačního procesu mezi všemi zainteresovanými subjekty.133 

Hlavní principy, na kterých Kodex staví, vychází i z roviny filozofické a sociální – etika, 

fair play, poctivost, ale i ochrana zdraví. První dvě úrovně (Kodex a Mezinárodní 

standardy) jsou závazné pro jakoukoliv organizaci, jež je signatářem Kodexu a 

dodržování a soulad spočívá nejen v přijetí pravidel vyplývajících z Kodexu, ale zejména 

v jejich používání a vymáhání. 

 Kodex se sestává se čtyř hlavních částí: 

1. Dopingová kontrola 

2. Vzdělávání a výzkum 

3. Role a odpovědnost 

4. Přijetí, dodržování, úpravy a výklad 

 Nejobsáhlejší část Kodexu tvoří Dopingová kontrola. Najdeme zde v zásadě dva 

typy pravidel: na jedné straně pravidla „kogentní“, od kterých se nelze odchýlit a 

v podstatě ani není třeba tyto pravidla zahrnovat do vlastních předpisů signatáře. Druhou 

kategorii tvoří pravidla flexibilní, které poskytují určitá řešení, či postupy a záleží na 

signatáři, jaký postup zvolí a stanoví jako závazný ve svých prováděcích předpisech.134 

 V relativně krátké kapitole Vzdělávání a výzkum se dozvídáme o vzdělávacích 

programech, jejich základních principech. Hlavním cílem je prevence zejména směrem ke 

                                                 

131 Hezkým příkladem je například marihuana, v té době neuvedená na seznamu zakázaných látek Mezinárodní 

lyžařskou federací, takže Ross Rebagliati, první zlatý medailista na ZOH ve snowboardingu, nemusel vracet medaili, 

když mu byl zjištěn pozitivní nález. Viz WESTON, M. A. Doping Control, Mandatory Arbitration, and Process 

Dangers for Accused Athletes in International Sports. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal. 2009, vol. 10, no. 

1. s. 26 
132 Více k těmto „nerovnostem“ DAVID, P. A guide to the World Anti-Doping Code: a fight for the spirit of sport. New 

York: Cambridge University Press, 2008. p. 36 - 39 
133 Code Review Process [cit. 2015-04-11]. Dostupné na: <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/code-

review-process> 
134 Světový antidopingový kodex, články 1 - 17 
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sportovcům. Z hlediska výzkumu vystupuje do popředí zájmů především koordinace 

aktivit a sdílení poznatků.135 

 Třetí část, Role a odpovědnost, přináší více informací ohledně odpovědnosti 

signatářů: Kodex na tomto místě explicitně zmiňuje Mezinárodní olympijský výbor, 

Mezinárodní paralympijský výbor, mezinárodní federace, národní antidopingové 

organizace, organizátory významných akcí a v neposlední řadě WADA. Samostatnou 

kapitolu tvoří úkoly sportovců a jiných osob, kteří nemohou být přímo signatáři Kodexu. 

Článek 22 pak zasvěcuje do povinností vlád.136 

 Informace o přijetí, dodržování, úpravách a výkladu najdeme v poslední, čtvrté 

části.137 Kodex podává taxativní výčet jednotlivých signatářů138 a dodává, že se jimi 

mohou stát i jiné organizace, pokud je k tomu vyzve WADA. Národní sportovní federace 

a samotní sportovci tedy nejsou přímými signatáři Kodexu. Pro národní sportovní 

federace plyne závaznost Kodexu z členství v mezinárodních sportovních federacích, 

sportovcům zase ukládají povinnost dodržovat Kodex pravidla jednotlivých sportovních 

akcí, jež se účastní.139 

3.6.3 Antidopingový výbor České republiky 

 Hybridní povahu WADA dokazují i národní antidopingové organizace („NADOs“ 

– National Anti-doping Organizations). V tuzemsku tuto roli plní Antidopingový výbor 

České republiky („ADV ČR“), jejž zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(„MŠMT“) od jeho vzniku v roce 1999. MŠMT je hlavním garantem antidopingového 

programu v ČR,140 naplňuje tak závazky vyplývající z Mezinárodní úmluvy proti dopingu 

ve sportu vydanou UNESCO.  

                                                 

135 Světový antidopingový kodex, články 18 - 19 
136 Tamtéž, články 20 - 22 
137 Tamtéž, články 23 - 25 
138 Jsou jimi: WADA, Mezinárodní olympijský výbor, mezinárodní federace, Mezinárodní paralympijský výbor, národní 

olympijské výbory, národní paralympijské výbory, organizátoři významných akcí a národní antidopingové 

organizace. 
139 DAVID, P. A guide to the World Anti-Doping Code: a fight for the spirit of sport. New York: Cambridge University 

Press, 2008. p. 45 - 46 
140 § 3, odstavec 1, písmeno e) zákona č. 115/2001 Sb. (o podpoře sportu) ve znění pozdějších přepisů 
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 Na národní úrovni vykonává ADV ČR kontrolní, legislativní, informační a 

výchovnou funkci. Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2004 přistoupil ke Světovému antidopingového 

kodexu WADA (WADC) a závazky z něj vyplývající se promítly do vlastního dokumentu 

ADV ČR, kterým je Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České 

republice.141 Směrnice tak plní funkci prováděcího předpisu WADC, když stanoví 

pravidla kontroly, technické specifikace odběru vzorků, jakož i formální náležitosti 

odběru. 

                                                 

141 Oficiální stránky Antidopingového výboru ČR [cit. 2015-04-10]. Dostupné na: <http://www.antidoping.cz/> 
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4 MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PRÁVO 

 V úvodní kapitole jsem předeslala, jaké činí potíže hovořit o sportovním právu, 

ještě komplikovanější je ale podrobit zkoumání mezinárodní sportovní právo. Nelze se 

omezovat pouze na hranice jednoho státu vzhledem k mezinárodní povaze současného 

profesionálního sportu. Zatímco tvorba legislativy je pořád do jisté míry spíše záležitostí 

jednotlivých států, vývoj sportovního práva v užším smyslu je hnán kupředu zevnitř, ze 

strany mezinárodních sportovních asociací.  Tímto se také sportovní právo odlišuje od 

klasických právních odvětví (byť jsem na začátku této práce uvedla, že sportovní právo 

nemůže být chápáno jako samostatné právní odvětví), jeho povaha je nejen mezinárodní, 

ale i nevládní. Normativní oporu nenachází v dohodách mezi státy, nýbrž ve smlouvách 

mezi sportovními orgány, které jsou odlišné od státu a často na něm nezávislé. 142 Stát, ale 

koneckonců hraje taktéž důležitou roli, jelikož právě díky uznávání a výkonu rozhodnutí 

CAS národními soudy se rozvinula relativně samostatná soustava olympijského a 

sportovního mezinárodního práva. Podle Matthewa J. Mittena nejen, že vedle státního 

práva koexistuje, ale v jistém směru i jeho působení nahrazuje.143 

 James A. R. Nafzinger dokonce konstatuje, že mezinárodní sportovní právo 

vzhledem ke svému vlastnímu autoritativnímu rozhodování je samostatnou právní 

disciplínou a je stejně tak záležitostí mezinárodního práva jako sportovního práva,144 je 

tedy podle něj samostatnou větví mezinárodního práva. Zároveň uvádí, že k naplnění jeho 

cílů je nutné zapojení unikátní sítě vládních, mezivládních a nevládních autorit 

s olympijským hnutím v jeho středu.145 Olympijské hnutí totiž představuje fascinující 

příklad role nevládních organizací v mezinárodním legislativním procesu.146 

                                                 

142 BELOFF, M., KERR, T., DEMETRIOU, M. Sports Law. Portland: Hart Publishing, 1999, s. 5 
143 MITTEN, M. J. The Court of Arbitration for Sport and its Global Jurisprudence: International Legal Pluralism in a 

World without National Boundaries. Ohio State Journal on Dispute Resolution. 2014, vol. 30, no. 1 (2014). s. 2 
144 NAFZINGER, J. A. R. Globalizing Sports Law. Marquette Sports Law Review. 1999, vol. 9, No. 2, s. 237 
145 NAFZINGER, J. A. R. International Sports Law: A Replay of Characteristics and Trends. American Journal of 

International Law. 1992, vol. 86, no. 3, s. 518 
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 Chtělo by se říci, že středobodem otázky mezinárodního sportovního práva jsou 

tedy nevládní sportovní organizace. Na mezinárodní úrovni je jejich role ještě výraznější. 

Národní federace ve většině případů nesmí vydávat své předpisy v rozporu s těmi na 

mezinárodní úrovni. Jako příklad můžeme uvést stanovy Mezinárodní plavecké federace 

(„FINA“). Článek 7 stanoví, že stanovy a pravidla FINA mají v případě nesouladu 

přednost a změny stanov národních federací mohou být provedeny pouze po předchozím 

souhlasu ze strany FINA.147 Pouze pokud by pravidla FINA byla v daném státě 

nezákonná, pak by se role ujalo právo a těžko si lze představit, že by se tyto nelegální 

pravidla v praxi použila. 

 Česká literatura zůstává, pokud jde o problematiku mezinárodního sportovního 

práva, poměrně skoupá. Michal Králík se omezuje zejména na otázku vztahu soudních 

rozhodnutí k rozhodnutí sportovních organizací a odkazuje na Jamese A. R. Nafzingera.148 

Pavel Hamerník konstatuje, že sportovní právo nelze chápat samostatně ve vnitrostátním 

měřítku a nabízí jistou paralelu s právem Evropské unie.149 

4.1 Globální sportovní právo 

 Jakým způsobem lze právně regulovat mezinárodní sportovní federace a dále 

existuje vůbec pojem mezinárodního sportovního práva? Ken Foster přichází s koncepcí, 

kdy je nutno striktně rozlišovat mezi mezinárodním sportovním právem a globálním 

sportovním právem. Zatímco na základě mezinárodního sportovního práva lze žalovat u 

národních soudů, globální sportovní právo je produktem seberegulace sportovních 

organizací a je tedy z jurisdikce národních soudů vyňato. Vychází ze dvou pojetí sportu: 

na jedné straně máme sport pod kontrolou státu a financován z veřejných prostředků a na 

straně druhé globalizovaný sport, bez národních kořenů, který je založen na existenci 
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různých klubů či teamů operujících na mezinárodním poli, financovaných soukromými 

firmami a často nesoucí jejich název. Jako příklad může posloužit současná cyklistika. 150 

 Normy vznikající v oblasti sportu si můžeme podle Fostera rozdělit do čtyř 

kategorií: 

1. Pravidla hry – čistě technická pravidla, není možné je přezkoumávat u soudu. Asi 

těžko si dokážeme představit, že by někdo napadal ustanovení pravidel týkajících 

se fotbalu, kde se definuje co je a není gól. 

2. Etické principy ve sportu – vytváří „ducha sportu“ a zajišťují zejména férovost a 

jednotnost ve sportu. Reflektují specifičnost sportu a charakter hry. 

3. Mezinárodní sportovní právo – základní právní principy, které se promítají do 

oblasti sportu (zejména právo na spravedlivý proces). Nemohou být 

mezinárodními sportovními organizacemi ignorovány a zároveň libovolně 

vykládány. 

4. Globální sportovní právo – principy, které vycházejí z pravidel mezinárodních 

sportovních federací.  

 Zastavme se ještě podrobněji u globálního sportovního práva. Jeho trvání závisí na 

těchto podmínkách: 

a)  Existence sportovního subjektu, který výlučně reguluje danou oblast sportu na 

mezinárodní úrovni. Nemusí se nutně jednat o mezinárodní sportovní federaci, 

nicméně je nutné, aby tato pravidla v dané oblasti obecně zavazovala. 

b)  Nutnost nezávislého systému, který přezkoumává pravidla vytvořená subjekty 

z předchozího bodu, může jít i o ad hoc instituce. 

c)  Normy musejí být dostatečně obecné a sjednocené napříč jednotlivými státy. 

d)  Nesmí jít o obecné právní principy, jelikož ty jsou obsahem mezinárodního 

sportovního práva. 

e)  Sportovní právo vytváří „imunní“ systém respektovaný národními soudy a 

nepožaduje uznání a potvrzení ze strany národních právních systémů.151 
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 Pravidla vytvářená sportovními federacemi, ale i jinými subjekty, zejména 

organizacemi jako je WADA nebo CAS, výše uvedené znaky naplňují. Z mého pohledu 

není rozhodné, zda je budeme označovat globálním sportovním právem, či nikoliv, jelikož 

jakákoliv nálepka nic nemění na existenci těchto pravidel a na jejich vlivu na sport 

obecně. 

4.2 Transnacionální sportovní právo – nestátní právo? 

 Nyní Fosterovu myšlenku globálního sportovního práva rozebereme obecněji, nejen 

ve vztahu ke sportu. V zásadě se jedná o „právní systémy“ vznikající nezávisle na státech, 

lhostejno označujeme-li je jako transnacionální (nadnárodní), či světové právo 

 Kořeny tohoto pohledu nacházíme již u Eugena Ehrlicha, který je považován za 

zakladatele sociologie práva. Přichází s myšlenkou „živého práva“ (living law). Pozoroval 

různé etnicko-kulturní skupiny v rozmanitém Haliči v době rakousko-uherského impéria a 

empiricky dovodil, že těžiště právního vývoje spočívá ve společnosti. To znamená, že lidé 

se neřídí právem, které přichází z vnějšku, směrem od státu, nýbrž právem vycházejícím 

přímo z jejich společenské skupiny, čímž může být rodina, církev, ale i pracovní skupina. 

Z českých autorů sdílí podobný názor zakladatel právní etnologie, Leopold Pospíšil, který 

studiem kmenů na Nové Guinei, ale i jinde, přináší vlastní teorie práva. Tvrdí, že 

„existuje právě tolik právních systémů uvnitř dané společnosti, kolik je v ní fungujících 

podskupin.“152 

 Ehrlichovu teorii rozvíjí Günter Teubner. Aplikuje koncept živého práva na 

pravidla vznikající ze strany soukromoprávních subjektů v dnešní době. Zdůrazňuje, že 

současné „nové živé právo“ již nevzniká v malých komunitách na periferiích, ale je 

produktem sítě vysoce specializovaných organizací v oblasti ekonomie, kultury nebo 

techniky. Vymezuje rozdíly oproti státnímu právu. Globální právo se neomezuje pouze na 

jedno teritorium. Naopak vzniká i proto, aby bylo aplikovatelné napříč státy, uvnitř 
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organizací, které zároveň vymezují jeho hranice. Další rozdíl spatřuje ve způsobu vzniku 

pravidel. Předpovídá, že tradiční legislativní orgány ztrácejí v době globalizace na 

důležitosti a jejich roli přebírají právě tyto sebe-regulační nevládní organizace. 

Výsledkem jsou velmi specifická a technická pravidla. Jako problematickou vnímám míru 

nezávislosti. Na rozdíl od státního práva, u globálního práva tento požadavek chybí. 

Globální právo je silně fixováno na zdroj, od kterého pochází. Pokud jde o jednotu práva, 

globální právo může představovat hrozbu pro jednotlivé právní režimy, jelikož existuje 

jimi napříč.153 Abychom byly schopni uznat existenci transnacionálního práva, musíme se 

oprostit od předpokladů, týkajících se tradičního pojímání práva, a spíše než zkoumat 

institucionální a teritoriální stránku, pohlížet na právo z funkční perspektivy. 

4.2.1 Koncepce transnacionálního práva 

 I nadnárodní právo může mít více podob. Bývalý soudce Mezinárodního soudního 

dvora Philip Jessup pod tento pojem subsumuje nejen normy vytvářené nestátními 

subjekty, ale i mezinárodní právo veřejné. Vedle sebe potom stanou normy jako 

Mezinárodní úmluva proti dopingu UNESCO a Světový antidopingový kodex. Otázkou 

zůstává použitelnost nestátních norem národními soudy. Ta by přicházela v úvahu pouze 

v případech, kdy by takovou možnost explicitně stanovila právní norma daného státu. 

Naopak rozhodci CAS mají v tomto ohledu větší možnost diskrece, jelikož aplikují 

nestátní sportovní normy, ale i vybrané státní právo. 

 Hybridní koncepce transnacionálního práva popisuje vztahy mezi státy a cizími 

soukromoprávními subjekty a osciluje tak mezi mezinárodním právem veřejným a 

soukromým. Na sebe naráží dva principy: smluvní volnost a státní suverenita, projevuje 

se to zejména v mezinárodním investičním právu. Tuto teorii zmiňuji, jelikož hybridním 

charakterem disponuje WADA, ve které zasedají zástupci sportovních hnutí, ale i vládní 

představitelé. Nicméně byla založena jako soukromoprávní nadace podle švýcarského 

práva, proto lze asi těžko uvažovat nad tím, že by jí vydávané předpisy měly sílu 
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národního nebo mezinárodního práva. Na druhou stranu se dá do budoucna uvažovat o 

situacích, kdy by státy hostující olympijské hry nabízeli IOC podobné výhody, jaké se 

dostávají například zahraničním investorům, na základě bilaterálních dohod. Pokud jde 

konkrétně o olympijské hry, v současnosti uzavírá IOC smlouvu o pořádání her pouze 

s hostitelským městem, na základě takového kontraktu pak vzniká organizační výbor 

olympijských her v daném městě. Například FIFA ošetřuje pořádání velkých akcí pomocí 

smluv s konkrétní národní federací. 

 Třetí koncepce je nejužší, když pohlíží na transnacionální právo jako na formu 

sektorové odvětvové samoregulace, která je založena smlouvami a existuje v rámci 

národních právních řádů.154 Tato konstrukce je mi osobně nejbližší, podrobněji o ní 

pojednávám v následující kapitole. V podstatě ji můžeme ztotožnit s Fosterovou 

myšlenkou globálního sportovního práva. 

4.3 Lex sportiva 

 Příkladem nejužší koncepce transnacionálního práva popsaného v předchozí 

kapitole může být i lex sportiva. Tohoto latinského neologismu se v odborných textech 

užívá v několika rozměrech. Odborná veřejnost se neshoduje na přesném obsahu pojmu, 

nicméně obecně sdílí víru, že existuje.155 V širším smyslu jde o veškeré normy se vztahem 

ke sportu, v krajním případě tak v sobě může zahrnovat celé mezinárodní sportovní 

právo,156 157 v užším smyslu tímto pojmem rozumíme pravidla a rozhodnutí mezinárodních 

sportovních organizací,158 v nejužším pojetí pouze rozhodnutí a názory CAS.  V každém 

případě je to však koncepce svébytného samostatného právního systému, nezávislého na 

státu, pohybujícího se v mezích národního práva, ale zároveň stojícího vedle 

mezinárodního i národního práva.  
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 Často se zmiňuje podobnost lex sportiva s teorií lex mercatoria, což je podle 

Teubnera nejzdařilejší příklad transnacionálního práva,159 silně se rozvíjející zejména po 

druhé světové válce.160 Česká právní doktrína se na lex mercatoria dívá velmi kriticky, 

poznámek o transnacionálním právu není mnoho. Zdeněk Kučera jeho existenci přímo 

odmítá.161 Vladimír Balaš lex mercatoria přímo nepopírá, ale zdůrazňuje, že rozhodně 

není součástí mezinárodního ekonomického práva162, a dále dodává, že „v případě jejich 

porušení (pravidel lex mercatoria, poznámka autora) chybí efektivní sankční systém. Lex 

mercatoria se sice může opírat o mezinárodní obchodní arbitráž, ale k výkonu rozhodnutí 

potřebuje stát.“163 Dokud tedy nebude lex mercatoria uznáno jako autonomní právní 

systém, těžko ho lze aplikovat národními soudy, rozhodčí nálezy bude možné i nadále 

napadat u národních soudů a v neposlední řadě, asi těžko si představíme výkon rozhodnutí 

bez státu.164 

 Nicméně, vrátíme-li se k lex sportiva, nalézáme jisté odlišnosti. Zejména 

nepřevládá taková shoda a rovnost mezi subjekty a rovněž v tomto ohledu absentuje míra 

důvěry mezi stranami, která je patrná u lex mercatoria.165 Naopak, subjekty jdou často 

proti sobě. Proč by jinak například vznikaly hráčské asociace, které někdy stojí, dalo by se 

říct, v opozici proti klubům a sportovním federacím? V důsledku komercionalizace sportu 

na sebe naráží zájmy více stran. Jak moc je tedy připodobňování k lex mercatoria 

zavádějící? Nejzásadnější rozdíl vidím v tom, že lex sportiva disponuje jasnější 

institucionální strukturou a okruh jejích subjektů se zdá být jasnější a více uzavřenější. 

Dle mého názoru je navíc autonomie sportovnímu sektoru oproti obchodnímu v jistém 

ohledu větší, zejména díky vzniku zastřešujících organizací typu CAS nebo WADA a 

také monopolizaci světových sportovních federací ze strany IOC.166  
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 Ponechám-li nyní stranou obchodní vztahy vyvěrající ze sportu a zaměřím se více 

na postavení sportovců. Pro hráče, či atleta je nejdůležitější účastnit se pravidelně soutěží 

a dosahovat výsledků. Snadno mu v tom ale může být zabráněno, ať již rozhodnutím 

příslušné federace, organizátorem soutěže, či přímo ze strany CAS, například v důsledku 

pozitivního dopingového nálezu. WADA nebo CAS už nepotřebují dále součinnost státu, 

aby hříšníka nevpustili do soutěže. Nemožnost účastnit se utkání, či her je totiž tím 

nejhorším trestem, někdy znamená i konec kariéry profesionálního sportovce. 

 Otázka vymahatelnosti dopingu se jeví velmi zajímavě i naopak. Představme si 

situaci, kdy by státy samy měly testovat sportovce na doping. Troufám si tvrdit, že stále 

existují země, u nichž by převládal zájem na dosahování výjimečných výsledků na 

mezinárodním sportovním poli nad zájmem čistého sportu a zdraví sportovců. 

Vzpomeňme na období studené války, kdy se zejména země východního bloku snažily o 

lepší výsledky pomocí státem řízeného dopingu. 

 V důsledku rozdílných zájmů tak ještě více vystupuje do popředí role CAS, který 

hraje jednotící a harmonizační roli. Jeho vliv na regulaci sportu nelze redukovat pouze na 

rozhodování sporů. Stejně jako obchodní arbitráže u lex mercatoria i CAS svými 

rozhodnutími formuje obsah lex sportiva i přesto, že jeho rozhodnutí nemají povahu stare 

decisis.167 

4.3.1 Koncepce lex sportiva 

 Pohledy na lex sportiva se velmi různí, jejichž rozbor by značně převyšoval rozsah 

této práce. Zmiňuji tedy dva rozdílné přístupy, které jsou z mého pohledu zajímavé a 

rozdílné. Na jedné straně stojí například Allan Erbsen, který spíše tento pojem odmítá, 

když tvrdí, že lex sportiva je pouze nálepka označující právní novinky promítající se do 

oblasti sportu a toto zjednodušující označení, které v sobě nese více přístupů a témat, tak 
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vyvolává pouze zmatenost a negativní důsledky.168 Pojmem lex sportiva tedy můžeme 

rozumět 4 rozdílné typy práva vytvářené CAS:  

a) Smluvní – pokud daná pravidla jsou jasná a poskytují jednoznačnou odpověď na 

zkoumanou otázku, CAS pravidla aplikuje, aniž by se zabýval jejich povahou a 

normativností. 

b) Obecná pravidla ekvity – CAS může v ojedinělých případech odmítnout použít 

pravidlo, které je v rozporu s obecnými principy spravedlivého procesu a ekvity. 

Vytváří tak vnější rámec diskrece sportovních organizací při tvorbě pravidel. 

c) Vykládací soudcovské právo – CAS vykládá víceznačné pojmy s ohledem na 

sportovní prostředí nebo v případě pravidel, která se významově střetávají, 

rozhodne, které upřednostní. 

d) Intersticiální soudcovské právo – pokud úprava chybí, CAS vytváří právo. Vychází 

přitom zejména z principů spravedlivého procesu a ekvity. Vyplňuje tak mezery 

v úpravě.169 

 Naopak Ken Foster, stojí za užíváním pojmu lex sportiva, je ovšem nutné ho umět 

adekvátně vymezit. Lex sportiva znamená totiž více než jen správný výklad a užití norem 

sportovních federací ze strany CAS. Z širšího pohledu v sobě zahrnuje i základní 

principy, které odvozujeme z různorodé praxe a stanov sportovních federací. Role CAS 

tedy nespočívá pouze ve výkladu norem, ale i ve výběru nejlepších příkladů a stanovení 

osvědčených postupů (best practise). Lex sportiva se zúží, oddělíme-li od něj lex ludica. 

Takto Foster označuje dva typy pravidel: jednak jde o pravidla hry, která jsou 

bezprostředně aplikována rozhodčími v průběhu a hry a CAS je vyňal ze své jurisdikce170, 

a dále se jedná o etické principy, které můžeme nazývat „sportovním duchem“(sporting 

spirit). Od těchto principů, ale nutně odlišujeme principy mezinárodního práva a základní 

právní principy, kterým je třeba například princip nestrannosti řízení. Vzhledem k tomu, 

                                                 

168 ERBSEN, A. The Substance and Illusion of Lex Sportiva In The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by 

I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2006. s. 444 
169 Tamtéž, s. 441 - 444 
170 Poprvé se tento názor CAS objevuje v případu Mendy v. Association Internationale de Boxing Amateur v roce 1996. 
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že ještě užší koncept lex ludica je „interním právem“ sportu, těžko lze na jeho základě 

žalovat u národních soudů.171 

 I když se Erbsen a Foster rozchází v názorech na používání pojmu lex sportiva, ve 

vymezení jeho obsahu už takové rozdílnosti nepanují a oba se nakonec shodují v tom 

směru, že důležitou rolí CAS je správný výklad pravidel, díky čemuž tak vytváří jakýsi 

vnější rámec, který ohraničuje prostor pro pravidla sportovních federací, pokud jde o 

jejich obsah. Dochází k harmonizaci pravidel napříč sportovními federacemi, zejména 

prostřednictvím odvolacího řízení. V neposlední řadě také CAS propojuje jednotlivé 

subjekty a režimy v rámci sportovního práva, jímž jsou olympijské hnutí, antidopingový 

program WADA a jednotlivé sportovní federace. Spory o pojetí lex sportiva opět chápu 

spíše jako akademické, do budoucna tedy není podstatné, zda rozhodnutí CAS, či praxi 

v oblasti sportu budeme označovat jako lex sportiva, či nikoliv.  

 Zdá se, že v současné době se již podařilo díky mnoha rozhodnutím CAS odstranit 

velké množství nesrovnalostí a nejasností. Největší výzvou pro CAS, ale i jiné sportovní 

organizace pak zůstává vyjasnění si vztahů s veřejnými institucemi a soudy. Případ Cladie 

Pechstein172 demonstruje, že tato kapitola zdaleka není zcela uzavřena a sportovní sektor 

není tak nezávislý na státech, jak by se mohlo zdát. 

4.4 Kauza Pechstein – současná hrozba CAS? 

 I přesto, že aktuální kauza kolem německé rychlobruslařky Claudie Pechsteinové 

ještě nedospěla ke konci, již nyní je jasné, že může otřást celým sportovním sektorem a 

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

 Začátek kauzy se datuje do roku 2009, kdy Mezinárodní bruslařská unie (ISU) 

uvalila na Pechsteinovou dvouletou sankci zákazu činnosti na základě dlouhodobého 

krevního profilu, který vykazoval vyšší hladinu retikulocytů. V těle Pechsteinové se 

                                                 

171 FOSTER, K. Lex Sportiva and Lex Ludica In The Substance and Illusion of Lex Sportiva In The Court of Arbitration 

for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2006. s. 

421 - 423 
172 Podrobněji k této kauze v následující kapitole. 
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nenašly zakázané látky, ale její krev vykazovala nestandartní hodnoty. Rychlobruslařka 

s rozhodnutím nesouhlasila a tvrdila, že byla nesprávně sankcionována i přesto, že se 

v jejím těle neobjevily za celou dobu žádné dopingové látky a svoji vinu tedy tvrdě 

odmítala.  Rozhodnutí ISU napadla u CAS a stalo se tak poprvé v historii, kdy se ke CAS 

dostal případ na základě údajů v biologickém pasu.173 174 Jako další argument Pechsteinová 

uváděla fakt, že neposkytla ISU souhlas k testování jejích krevních vzorků na doping. 

CAS se ale rychle s tímto argumentem vyrovnal, když konstatoval, že vyvíjela svoji 

závodní činnost na mezinárodní úrovni více než 20 let a tím, že startovala na závodech 

pořádaných ISU, podrobila se tak dobrovolně pravidlům ISU včetně těch 

antidopingových.175 CAS nakonec potvrdil rozhodnutí ISU a ponechal v platnosti 

dvouletou sankci. Pechsteinová se s tímto výsledkem nesmířila a odvolala se ke 

Švýcarskému federálnímu soudu. Napadala především nestrannost CAS. Ani v tomto 

případě ale neuspěla. Soud zdůraznil, že důležitým principem podle švýcarského 

smluvního práva je dobrá víra a v souladu s ní tedy není možné zmínit otázku nestrannosti 

poprvé až u soudu, Pechsteinová měla s touto námitkou přijít již v rámci řízení u CAS. 

Další argumenty jako porušení práva na slyšení nebo narušení veřejného pořádku 

neshledal důvodnými, jelikož je Pechsteinová nepodložila dostatečnými důkazy.176 I toto 

rozhodnutí právníci Pechsteinové napadli, když tvrdili, že sportovkyně trpí dědičnou 

chorobou, která způsobila výkyvy v biologickém pase. Nicméně nepodařilo se jim 

dokázat, proč s tímto důkazem nepřišli dříve, takže soud jej zamítl jako vágní a založený 

na vědecky nepodložených metodách. 177 Není tedy překvapením, že podání soud 

odmítnul. 

 Kauza měla až do této chvíle vcelku standartní průběh. Pechsteinová se ale 

nevzdala a zažalovala ISU u mnichovského okresního soudu, kde nárokovala vzniklou 

škodu za dva roky, kdy nemohla závodit. Soud jí odškodnění nepřiznal, nicméně 

                                                 

173 Biologický pas sportovce je souhrn záznamů týkající se vzorků moči a krve odebraných za určité období. Slouží 

zejména k vystopování dopingových látek biologického původu, které by se bez dlouhodobějšího sledování daly těžko 

odhalit. 
174 CHARLISH, P. The Biological Passport: Closing the Net on Doping. Marquette Sports Law Review. 2011, vol. 22, 

no. 1. s. 67 
175 Tamtéž, s. 74 
176 Tamtéž, s. 85 - 87 
177 Tamtéž, s. 88 
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zpochybnil platnost rozhodčí doložky, aby následně konstatoval, že se ale jedná o res 

iudicata vzhledem k tomu, že Pechsteinová nenapadla platnost této doložky, když se 

odvolávala vůči CAS proti rozhodnutí ISU.178 Pechsteinová podala odvolání a Bavorský 

zemský soud na základě tohoto podání rozhodl, že rozhodčí doložka je podle německého 

antimonopolního práva neplatná a odmítl ji uznat na základě Newyorské úmluvy. Soud 

nespatřoval problém ani tak v tom, že sportovní federace stojí v monopolním postavení a 

sportovci jsou v podstatě nuceni na rozhodčí doložky přistoupit, jinak by nemohli 

sportovní činnost vykonávat. Tento fakt je dán specifiky sportovního prostředí. Navíc 

rozhodčí doložky ještě nutně neznamenají porušení antimonopolního práva. Podle 

Bavorského zemského soudu tkví problém v personálním obsazení CAS, respektive 

ICAS. Analýzou Kodexu sportovní arbitráže došel k závěru, že sportovní federace se 

ocitají v dominantním postavení. V době rozhodování o osudu Pechsteinové měly 

rozhodující vliv na ustanovování rozhodčích panelů179 a dále předseda komory odvolacího 

řízení (Appeals Arbitration Division) CAS, který je odpovědný za nominaci předsedů 

jednotlivých panelů, je jmenován prezidentem ICAS. Nyní se dostáváme k jádru věci: 

z dvaceti členů ICAS jich je nejméně 12 navázáno na olympijské hnutí či mezinárodní 

sportovní federace.180  CAS tak v současné situaci podle Bavorského zemského soudu 

nemůže zajistit nezávislost a nestrannost ustanoveného panelu a tím pádem je porušeno 

ústavní právo na zákonného soudce. Bavorský zemský soud tedy odmítl uznat platnost a 

vykonatelnost rozhodnutí CAS.181 

 Opakuje se tak znovu kauza Gundel, kde byla nestrannost a nezávislost arbitrů CAS 

zpochybněna poprvé? Rozhodnutí Bavorského zemského soudu ještě není pravomocné a 

bude záležet, jak rozhodne německý Nejvyšší soud. Nicméně již nyní víme, že německý 

soud vyslal jasný signál: další reforma CAS bude v blízké budoucnosti více než nutná. 

                                                 

178 DUVAL, A. The Pechstein ruling of the Oberlandesgericht München - Time for a new reform of CAS?. The ASSER 

International Sports Law Blog. [online]. January 19, 2015, [cit. 2015-04-20]. Dostupné na: 

<http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-pechstein-ruling-of-the-oberlandesgericht-munchen-time-for-a-new-

reform-of-cas> 
179 V době rozhodování kauzy Pechstein u CAS navrhovaly 3/5 arbitrů z uzavřeného seznamu. 
180 Kodex sportovní arbitráže, článek S4 
181 DUVAL, A. The Pechstein ruling of the Oberlandesgericht München - Time for a new reform of CAS?. The ASSER 

International Sports Law Blog. [online]. January 19, 2015, [cit. 2015-04-20]. Dostupné na: 

<http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-pechstein-ruling-of-the-oberlandesgericht-munchen-time-for-a-new-

reform-of-cas> 
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Jinak by se mohlo stát, že rozhodnutí CAS nebudou v Německu vykonatelná. Sportovci 

by tak mohli do budoucna žádat náhrady škody za tresty na ně uvalené sportovními 

subjekty. 
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ZÁVĚR 

 Tato práce si dala za cíl, pomocí analýzy a syntézy, podrobit zkoumání nevládní 

organizace v oblasti sportu, poukázat na jejich vliv vzhledem k regulaci sportu na 

mezinárodněprávní úrovni a pomocí kazuistické metody, na příkladu Claudie 

Pechsteinové, nastínit současný a budoucí vývoj v této oblasti. Jsem toho názoru, že tyto 

cíle se v rámci rozsahu daném v této práci podařilo naplnit. 

 Úvodní kapitola se zabývala vztahem sportu a práva. Po nelehkém úkolu, jakým je 

podání jasné definice sportu, bylo nutné vyřešit otázku samotné existence sportovního 

práva. Odborníci vedou spor, zda právní vztahy v oblasti sportu nazývat sportovním 

právem anebo „pouze“ nálepkou sport a právo. Ukázalo se, že tato polemika je spíše 

akademického rázu. Palčivějším problémem zůstává vymezení koncepce sportovního 

práva. Po obsahové stránce totiž můžeme do sportovního práva řadit nejen normy státního 

původu, tedy právní předpisy jako takové, ale i pravidla nestátního původu, pocházejících 

z činnosti subjektů regulujících sport. Nutno podotknout, 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.  

 Druhá kapitola pojednala o nelehkém úkolu vymezení charakteru mezinárodních 

nevládních organizací po obecné stránce. 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 vlastní 
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výhradní práva k olympijským hrám. Nicméně, takto nabyté prostředky výbor dále 

investuje například do boje proti dopingu, když z poloviny financuje činnost Světové 

antidopingové agentury, nejrůznější vzdělávací programy, ale i jednotlivé národní 

olympijské výbory. Část zisků z televizních práv k olympijským hrám také putuje na 

činnost Mezinárodní rady pro sportovní arbitráž.  

 Obsahově nejširší kapitola třetí nejprve odkryla institucionální rámec sportu, jakým 

způsobem je sport organizován. Na jedné straně se setkáváme s modelem uzavřených 

soutěží, typicky v zámoří, na druhé straně s pyramidovým uspořádáním. Základní 

stavební kameny tvoří jednotlivé národní organizace, které jsou zakládány jako 

organizace soukromého práva, v České republice se typicky jedná o spolek. 

V pyramidové struktuře stojí na vrcholu mezinárodní sportovní federace, v olympijském 

hnutí (systému) je to potom Mezinárodní olympijský výbor. Jak jsem naznačila v úvodu, 

jeho role je klíčová, neboť nejen že organizuje nejvýznamnější sportovní svátek v podobě 

olympijských her, ale také uznává jednotlivé sportovní federace. Takto se vytváří 

monopolistická síť mezinárodních sportovních federací, která může být na jednu stranu 

terčem kritiky, jako například v případu Claudie Pechsteinové. Je ale třeba si uvědomit, že 

tento monopol není pouze na újmu sportovcům. Oni samotní ze situace také těží. Jakou 

váhu by jinak měl titul mistra světa v biatlonu, kdyby se paralelně konalo například šest 

mistrovství světa v biatlonu během jednoho roku?  

 Sportovní svět disponuje i regulačními mechanismy, který mají zásadní vliv na 

regulaci sportu, jsou jimi zejména Arbitrážní soudní dvůr pro sport a Světová 

antidopingová agentura. Arbitrážní soudní dvůr pro sport vznikl při Mezinárodním 

olympijském výboru, od počátku se tedy potýkal s kritickými názory, že se jedná o jeho 

mladšího bratra. Pro budoucí fungování bylo tedy nutné se osamostatnit, jak organizačně, 

tak finančně, aby nebyla neustále napadána jeho nezávislost. Jak dalece se to daří, ukáže 

do jisté míry v následujících měsících rozhodnutí německého Nejvyššího soudu ve věci 

Pechsteinové. 

 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, 
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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.  

 Kruh se tedy uzavírá. Pokud se v dnešní době dostane sportovec do sporu se 

sportovní federací, ale i s jiným subjektem ve sportovní oblasti, s velkou 

pravděpodobností se dostane případ až ke CAS. Rozhodčí doložky odkazující na CAS se 

již pěvně staly součástí stanov jednotlivých federací, ale i pravidel upravující jednotlivé 

soutěže. Sportovec se tak těžko může vyhnout CAS. Jedním z prvků arbitráže by měla být 

dobrovolnost. Nakolik je tedy současný stav tomu odpovídající, zůstává otázkou. Dochází 

zde ke střetu dvou zájmů: na jedné straně sportovci, ale i funkcionáři těží 

z monopolistického postavení nejvýznamnějších sportovních federací, ale na druhé straně, 

pokud se sportovec dostane do sporu s takovýmto subjektem, může to až znamenat konec 

jeho aktivní sportovní kariéry. 

 Poslední kapitola byla vystavěna na poznatcích nabytých v předchozích kapitolách. 

Navázala tak zejména na první část této práce, kde byl naznačen mezinárodní ráz 

současného sportu a způsob jeho regulace. Bylo potřeba se vyrovnat problematikou 

takzvaného transnacionálního práva, tedy práva nestátního původu. Setkáváme se s pojmy 

globálního sportovního práva a mezinárodního sportovního práva, které je nutno 

odlišovat. 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. 

 Příkladem práva nestátního původu je i lex sportiva, jehož obsah vymezit není 

jednoduchým úkolem, neboť ani odborná veřejnost se v této otázce neshoduje. Přijmeme-

li existenci lex sportiva, pak při jeho utváření hraje zásadní roli Arbitrážní soudní dvůr pro 

sport, svými rozhodnutími plní několik funkcí a jeho význam je v dnešní době již 

nezpochybnitelný. Nefiguruje totiž pouze jako rozhodovací autorita, ale také vykládá 
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sporná pravidla a tam, kde chybí úprava, sám určitá pravidla dovozuje podle zásad ekvity, 

spravedlivého procesu, ale i principu fair play, jež je imanentní sportovnímu zápolení. 

Naopak obecné soudy s těmito principy, které mají základ ve sportu, operovat nemohou, 

když jsou vázány pouze zákony a jinými právními předpisy. 

 V aktuální kauze Claudie Pechsteinové, německé rychlobruslařky, ovšem německé 

soudy zpochybnily platnost rozhodčích doložek, které zakládají jurisdikci Arbitrážního 

soudního dvora pro sport. Sportovní veřejnost bude tedy se zvědavostí očekávat 

rozhodnutí německého Nejvyššího soudu, které by mohlo udat nový směr do budoucna 

v této oblasti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ADV ČR Antidopingový výbor České republiky 

AIBA Mezinárodní asociace amatérského boxu 

AIOWF Asociace mezinárodních federací zimních olympijských sportů 

ANOC Asociace národních olympijských výborů 

ANOCA Asociace afrických národních olympijských výborů 

ARISF Asociace mezinárodních sportovních federací uznaných IOC 

ASOIF Asociace mezinárodních federací letních olympijských sportů 

ATP Asociace tenisových profesionálů 

CAS Arbitrážní soudní dvůr pro sport 

ČOV Český olympijský výbor 

ČR Česká republika 

EOC Evropské olympijské výbory 

EU Evropská unie 

ESD Evropský soudní dvůr 

FEI Mezinárodní federace jezdeckých sportů 

FIFA Mezinárodní federace fotbalových asociací 

FIG Mezinárodní gymnastická federace 

FINA Mezinárodní plavecká federace 

FISAF Federace mezinárodních sportů, aerobiku a fitness 

IAAF Mezinárodní asociace atletických federací 

ICAS Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž 

IF Mezinárodní sportovní federace 
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IIHF Mezinárodní hokejová federace 

IKF Mezinárodní federace kenda 

INGO Mezinárodní nevládní organizace 

Interpol Mezinárodní organizace kriminální policie 

IOC Mezinárodní olympijský výbor 

ISU Mezinárodní bruslařská unie 

MSF Mezinárodní sportovní federace 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NADO Národní antidopingová organizace 

NGO Nevládní organizace 

NHL Národní hokejová liga 

NOC Národní olympijský výbor 

OCA Asijská olympijská rada 

OH Olympijské hry 

ONOC Národní olympijské výbory Oceánie 

PASO Panamerická sportovní organizace 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

WADA Světová antidopingová agentura 

WADC Světový antidopingový kodex 

WBA Světová federace boxu 

WHO Světová zdravotnická organizace 

WIPO Světová organizace duševního vlastnictví 

WTA Světová tenisová asociace 

 



 

59 

BIBLIOGRAFIE 

Knihy 

ANDERSON, J. Modern Sports Law. Oxford: Hart Publishing, 2010. 373 p. 

BELOFF, M., KERR, T., DEMETRIOU, M. Sports Law. Oxford: Hart Publishing, 1999. 

324 p. 

ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008. 881 

s. 

DAVID, P. A guide to the World Anti-Doping Code: a fight for the spirit of sport. New 

York: Cambridge University Press, 2008. xii, 267 p. 

GARDINER, S. et al. Sports Law. 4. vyd. Londýn: Routledge, 2012. 606 p. 

GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 310 s. 

GREXA, J., STRACHOVÁ, M. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin sportu. 

Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011. 235 s. 

HAMERNÍK, P. Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou 

a platným právem. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. 87 s. 

HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha: Auditorium, 2007. 142 

s. 

Handbook on International Sports Law. Edited by J. A. R. Nafzinger, S. F. Ross. 

Cheltenham: Edward Elgar, 2011. xv, 567 p. 

HEALEY, D. Sport and the Law. 3th edition. Sydney: University of New South Wales 

Press, 2005. 216 p. 

CHAPPELET, J. - L., KÜBLER – MABBOTT, B. International Olympic Committee and 

the olympic system: the governance of world sport. London: Routledge, 2008, 225 p. 

International Governance and Law: State Regulation and Non-state Law. Edited by H. 

van Schooten, J. Verschuuren. Cheltenham: Edward Elgar, 2008. xiv, 254 p. 

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995. 247 s. 

KOSÍK, M. Olympismus. Brno: Tribun EU, 2010. 184 s. 



 

60 

KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. 278 s. 

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. Brno: Doplněk, 2009. 464 s. 

KUKLÍK, J. et al. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012. 182 s. 

Lex Sportiva: What is Sports Law?. Edited by R. C. R. Siekmann, J. Soek.  Hague: T. M. 

C. Asser Press, 2012. xix, 391 p. 

LINDBLOM, A. Non-Governmental Organisations in International Law. New York: 

Cambridge University Press, 2012. 559 p. 

MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. A jeho poměr k jiným 

právním systémům. 6. upravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2014. 500 s. 

Non-State Actors and Human Rights. Edited by P. Alston. New York: Oxford University 

Press, 2005. 387 p. 

Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí. Fotoreprint původního 

vydání z roku 1905. Praha: Argo, 2000. 23. sv. 1064 s. 

POSPÍŠIL, L. Etnologie práva: Teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy. Praha: 

SET OUT, 1997, 144 s. 

PRUSÁK, J. Šport a právo : Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v 

športe. Bratislava : Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 1985. 248 s. 

ROZEHNALOVÁ, N. Nestátní právo před českými soudy. In Spisy Právnické fakulty 

MU č. 337. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. od s. 1117 - 1123, 8 s. 

ROZEHNALOVÁ, N. Transnacionální právo mezinárodního obchodu. Brno: 

Masarykova Univerzita, 1994, 205 s. 

SEIDL-HOHENVELDERN, I. Mezinárodní právo veřejné. Praha: ASPI Wolters-Kluwer, 

2006. 448 s. 

SIEAKMAN, R. C. R. Introduction to International and European Sports Law: Capita 

Selecta. Hague: T. M. C. Asser Press, 2012. xxiii, 425 p. 

SLUKA, T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček 

Brain Team, 2007. 199 s. 

ŠTURMA, P., BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013. 537 s. 



 

61 

The Court of Arbitration for Sport 1984-2004. Edited by I. S. Blackshaw, R. C. R. 

Siekmann, J. Soek. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2006. xxxiii, 577 p. 

WONG, G. M. Essentials of Sports Law. 4th edition. Santa Barbara: ABC – CLIO, 2010. 

932 p. 

Odborné články 

CASINI, L. Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency 

(WADA). International Organizations Law Review. 2009, vol. 6, no. 2, pp. 421 - 446 

CASINI, L. The Making of a Lex Sportiva by the court of Arbitration for Sport. German 

Law Journal. 2011, vol. 12, no. 5, pp. 1317-1340 

DAVIS, T. What Is Sports Law? Marquette Sports Law Review. 2001, vol. 11, no. 2, pp. 

211 - 244 

DUVAL, A. Lex Sportiva: A Playground for Transnational Law. European Law Journal. 

2013, Vol. 19, no. 6, pp. 822–842. 

ETTINGER, D. J. The Legal Status of the International Olympic Committee. Pace 

Yearbook of International Law. 1992, vol. 4, pp. 97 - 122 

GREEN, P. J. Is the International Olympic Committee above the Law? Entertainment and 

Sports Lawyer. 2010, vol. 28, no. 2, pp. 1 – 27 

HAMERNÍK, P. Jaká je míra tolerance práva EU vůči sportovním asociacím?. Právník. 

2011, č. 5, s. 482 – 498. 

HAMERNÍK, P. Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních asociací na vnitrostátní 

sport?. Právník. 2011, č. 12, s. 1239 – 1251. 

HAMERNÍK, P. Je rozhodčí soud pro sport skutečně „Nejvyšším sportovním soudem“?. 

Právník. 2012, č. 11, s. 1208 – 1222. 

HAMERNÍK, P. On the Specifics of Doping Regulation in Sport. The Lawyer Quarterly. 

2013, vol. 3, no. 1. [2015-02-28] Dostupné na: 

<http://www.ilaw.cap.cz/tlq/index.php/tlq/article/view/61/51> 

HAMERNÍK, P. Rozhodčí řízení u Arbitrážního soudu pro sport. Právní rozhledy. 2007, 

č. 4, s. 134 – 137. 

HAMERNÍK, P. Vývoj regulace sportu v právu EP. Právník. 2004, č. 4, s. 383 – 400. 

http://www.ilaw.cas.cz/tlq/index.php/tlq/article/view/61/51


 

62 

CHARLISH, P. The Biological Passport: Closing the Net on Doping. Marquette Sports 

Law Review. 2011, vol. 22, no. 1, pp. 61 - 90 

 KAUFMANN, P. Issues in International Sports Arbitration. Boston University 

International Law Journal. 1995, vol. 13, no. 2, pp. 527-550 

 KRÁLÍK, M. Sportovní legislativa a její význam v současném právním světě. Právní 

rozhledy. 2001, roč. 9, č. 1, s. 25. 

KRÁLÍK, M. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, 1998, č. 10, s. 485 

– 495 

MARTENS, K. Mission Impossible? Defining Nongovernmental Organizations. 

International Journal of Voluntary and Non-profit Organisations. 2002, vol. 13, no. 3, pp. 

271 – 285 

MCLAREN, R. H. Sports Law Arbitration by CAS: Is It the Same as International 

Arbitration? Pepperdine Law Review. 2001, vol. 29, no. 1, pp. 101 – 114 

MITTEN, M. J. The Court of Arbitration for Sport and its Global Jurisprudence: 

International Legal Pluralism in a World without National Boundaries. Ohio State Journal 

on Dispute Resolution. 2014, vol. 30, no. 1 (2014). pp. 1 - 44 

MITTEN, M. J., OPIE, H. “Sports Law”: Implications for the Development of 

International, Comparative, and National Law and Global Dispute Resolution. Tulane 

Law Review. 2010, vol. 85, no. 2, pp. 269 - 322 

NAFZINGER, J. A. R. Globalizing Sports Law. Marquette Sports Law Review. 1999, vol. 

9, no. 2, pp. 225 – 238 

NAFZINGER, J. A. R. International Sports Law: A Replay of Characteristics and Trends. 

American Journal of International Law. 1992, vol. 86, no. 3, pp. 489 – 518 

NAFZINGER, J. A. R. International Sports Law as a Process for Resolving Disputes. 

International and Comparative Law Quarterly. 1996, vol. 45, no. 1, pp. 130 - 149 

NOWROT, K Legal Consequences of Globalization: The Status of Non-Governmental 

Organizations under International Law. Indiana Journal of Global Legal Studies. 1999, 

vol. 6, no. 2, pp. 579 – 646 

PAULSSON, J. Arbitration of International Sports Disputes. Entertainment and Sports 

Lawyer. 1994, vol. 11, no. 4, pp. 12 – 30 

PEREZ, O. Normative Creativity and Global Legal Pluralism: Reflections on the 

Democratic Critique of Transnational Law. Indiana Journal of Global Legal Studies. 

2003, vol. 10, no. 2, pp. 25-64 



 

63 

ROZEHNALOVÁ, N. Lex mercatoria – fikce či realita? Právník. 1998, č. 10 - 11, s. 932 

- 952. 

SALAČ, J. Lex mercatoria – nástin vývoje a význam. Právník. 1998, č. 5, s. 409 - 424 

TEUBNER, G. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World-Society [online]. [cit.  

2015-04-14]. Dostupné na: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=896478> 

TEUBNER, G. King's Many Bodies: The Self-Deconstruction of Law's Hierarchy. Law & 

Society Review. 1997, vol. 31, no. 4, pp. 763-788 

WESTON, M. A. Doping Control, Mandatory Arbitration, and Process Dangers for 

Accused Athletes in International Sports. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal. 

2009, vol. 10, no. 1, pp. 5-50 

Internetové zdroje 

 Action for Good Governance in International Sports Organisationp. Final report. 

[online]. Edited by J. Alm. Kodaň: Play the Game/Danish Institute for Sports Studies, 

2013. 239 p. [cit 2015-03-25] Dostupné na: 

<http://www.playthegame.org/fileadmin/documents/Good_governance_reports/AGGIS_F

inal_report.pdf> 

 ADV ČR. Oficiální stránky Antidopingového výboru ČR. [online].[cit. 2015-04-10]. 

Dostupné na: <http://www.antidoping.cz/> 

 BUBNÍK, G. Dopingová aféra rychlobruslařky Pechsteinové pokračuje. Česká pozice 

[online]. 12. 3. 2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné na: 

<http://ceskapozice.lidovky.cz/dopingova-afera-rychlobruslarky-pechsteinova-pokracuje-

peu-/tema.aspx?c=A150310_103935_pozice-tema_lube> 

 DUVAL, A. The Pechstein ruling of the Oberlandesgericht München - Time for a new 

reform of CAS?. The ASSER International Sports Law Blog. [online]. January 19, 2015, 

[cit. 2015-04-20]. Dostupné na: <http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-pechstein-

ruling-of-the-oberlandesgericht-munchen-time-for-a-new-reform-of-cas> 

 KOLÁŘ, F., DOVALIL, J. Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj [online]. [cit. 

2015-03-13]. Český olympijský výbor. Dostupné na: 

<http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj

.pdf> 

 FINA. Oficiální stránky FINA. [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: 

<http://www.fina.org/H2O/> 

http://www.playthegame.org/fileadmin/documents/Good_governance_reports/AGGIS_Final_report.pdf
http://www.playthegame.org/fileadmin/documents/Good_governance_reports/AGGIS_Final_report.pdf
http://www.antidoping.cz/
http://ceskapozice.lidovky.cz/dopingova-afera-rychlobruslarky-pechsteinova-pokracuje-peu-/tema.aspx?c=A150310_103935_pozice-tema_lube
http://ceskapozice.lidovky.cz/dopingova-afera-rychlobruslarky-pechsteinova-pokracuje-peu-/tema.aspx?c=A150310_103935_pozice-tema_lube
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-pechstein-ruling-of-the-oberlandesgericht-munchen-time-for-a-new-reform-of-cas
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-pechstein-ruling-of-the-oberlandesgericht-munchen-time-for-a-new-reform-of-cas
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj.pdf
http://www.olympic.cz/www/docs/osmus/mezinarodni_olympijske_hnuti_a_jeho_vyvoj.pdf
http://www.fina.org/H2O/


 

64 

 IAAF. Oficiální stránky IAAF. [online]. [cit. 2015-03-17]. Dostupné na: 

<http://www.iaaf.org/> 

 IOC. Oficiální stránky olympijského hnutí. [online]. [cit. 2015-03-23]. Dostupné na: 

<http://www.olympic.org/> 

 MARTENS, D.-R. The Role of the Arbitrator in CAS Proceedings. CAS Bulletin [online]. 

[cit. 2015-04-02]. Lausanne: CAS, 2014, vol. 2. 147 p. Dostupné na: <http://www.tas-

cap.org/fileadmin/user_upload/Bulletin_2014_2.pdf> 

 NEZISKOVKY. Statistika počtu nestátních neziskových organizací v letech 1990 – 2013. 

Neziskovky [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupná na: 

<http://www.neziskovky.cz/sdata/stat_NNO_tabulka_1990_2013_619.pdf> 

 OCA. Oficiální stránky OCA. OCA [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné na: 

<http://www.ocasia.org/> 

 OSN. Oficiální stránky OSN. OSN [online]. [cit. 2015-03-26]. Dostupné na: 

<http://www.un.org/>. 

 OSBORNE, P. German court sets precedent by allowing case involving speed skater 

accused of doping. Inside the Games [online]. 15 January 2015 [cit. 2015-04-21]. 

Dostupné na: <http://www.insidethegames.biz/articles/1024896/german-court-sets-

precedent-by-allowing-case-involving-speed-skater-accused-of-doping> 

 SLATER, M. Claudia Pechstein puts sport's supreme court on trial. BBC Sport [online]. 

19 February 2015 [cit. 2015-04-21]. Dostupné na: 

<http://www.bbc.com/sport/0/31447368> 

 SPORTACCORD. Oficiální stránky SportAccordu. SportAccord [online]. [cit. 2015-03-

25]. Dostupné na: <http://www.sportaccord.com/> 

 UNESCO. Oficiální stránky UNESCO. UNESCO [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné 

na: <http://en.unesco.org/> 

 WADA. Oficiální stránky WADA. WADA [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné na: 

<https://www.wada-ama.org/en> 

Mezinárodní dokumenty 

E/RES/288(X), Review of Consultative Arrangements with Non-Governmental 

Organizations, 27. 2. 1950 

E/RES/1996/31, Consultative relationship between the United Nations and non-

governmental organizations, 25. 7. 1996 

http://www.iaaf.org/
http://www.olympic.org/
http://www.tas-cap.org/fileadmin/user_upload/Bulletin_2014_2.pdf
http://www.tas-cap.org/fileadmin/user_upload/Bulletin_2014_2.pdf
http://www.neziskovky.cz/sdata/stat_NNO_tabulka_1990_2013_619.pdf
http://www.ocasia.org/
http://www.un.org/
http://www.insidethegames.biz/articles/1024896/german-court-sets-precedent-by-allowing-case-involving-speed-skater-accused-of-doping
http://www.insidethegames.biz/articles/1024896/german-court-sets-precedent-by-allowing-case-involving-speed-skater-accused-of-doping
http://www.bbc.com/sport/0/31447368
http://www.sportaccord.com/
http://en.unesco.org/
https://www.wada-ama.org/en


 

65 

A/64/L.2, Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal, 15. 

10. 2009  

Evropská charta sportu 

Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora, 26. 6. 1945 

Legislativa 

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

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Předpisy nevládních subjektů 

ADV ČR. Zřizovací listina Antidopingového výboru ČR [online]. [cit. 2015-04-10]. 

Dostupné na: <http://www.antidoping.cz/documents/zrizovaci_listina.pdf> 

CAS. Code of Sports-related Arbitration. 2013 edition [online]. 2013 [cit. 2015-03-25]. 

Dostupné na: <http://www.tas-

cap.org/fileadmin/user_upload/Code20201320corrections20finales20_en_.pdf> 

ČOV. Stanovy Českého olympijského výboru ze dne 11. 4. 2013 [online]. 11. 4. 2013 [cit. 

2015-03-25]. Dostupné na: <http://www.olympic.cz/upload/files/Stanovy-COV-

schvalene-dne-11.-4.-2013-P-COV.pdf> 

FIG. Stanovy Mezinárodní gymnastické federace účinné od 1. 1. 2015 [online]. 1. 1. 2015 

[cit. 2015-03-30]. Dostupné na: <http://www.fig-

gymnasticp.com/publicdir/rules/files/main/STATUTES%202015%20(english)a.pdf> 

 FINA. Stanovy Mezinárodní plavecké federace ze dne 29. 11. 2014 [online]. 29. 11. 2014 

[cit. 2015-03-17]. Dostupné na: 

<http://www.fina.org/H2O/docs/rules/2015/FINA_constitution.pdf> 

IOC. Olympijská charta ze dne 8. 12. 2014 [online]. 8. 12. 2014 [cit. 2015-03-24]. 

Dostupné na: <http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf> 

WADA. Stanovy Světoví antidopingové agentury z července 2014 [online]. July 2014 [cit. 

2015-04-08]. Dostupné na: <https://wada-main-

prod.s3.amazonawp.com/resources/files/WADA-Revised-Statutes-4-July-2014-EN.pdf> 

http://www.antidoping.cz/documents/zrizovaci_listina.pdf
http://www.tas-cap.org/fileadmin/user_upload/Code20201320corrections20finales20_en_.pdf
http://www.tas-cap.org/fileadmin/user_upload/Code20201320corrections20finales20_en_.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/Stanovy-COV-schvalene-dne-11.-4.-2013-P-COV.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/Stanovy-COV-schvalene-dne-11.-4.-2013-P-COV.pdf
http://www.fig-gymnasticp.com/publicdir/rules/files/main/STATUTES%202015%20(english)a.pdf
http://www.fig-gymnasticp.com/publicdir/rules/files/main/STATUTES%202015%20(english)a.pdf
http://www.fina.org/H2O/docs/rules/2015/FINA_constitution.pdf
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonawp.com/resources/files/WADA-Revised-Statutes-4-July-2014-EN.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonawp.com/resources/files/WADA-Revised-Statutes-4-July-2014-EN.pdf


 

66 

WADA. Světový antidopingový kodex 2015. [online]. 1. 1. 2015 [cit. 2015-04-11]. 

Dostupné na: 

<http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015.pdf> 

http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015.pdf


 

67 

ABSTRAKT 

Vliv mezinárodních nevládních organizací na tvorbu 

mezinárodněprávní regulace sportu 

 

Klíčová slova: mezinárodní sportovní právo, mezinárodní nevládní organizace,  

lex sportiva 

 

 Práce podrobuje zkoumání mezinárodní nevládní organizace v oblasti sportu, jejich 

předpisy a vliv na mezinárodní regulaci sportu. Zabývá se také otázkou mezinárodního 

sportovního práva. Skládá se celkem ze čtyř hlavních kapitol. 

 V prvé části je analyzován vztah sportu a práva a samotná existence sportovního 

práva. Dále kapitola rozebírá jednotlivá specifika sportovních norem a s nimi související 

obsahové koncepce sportovního práva. Valnou většinu norem ve sportovním sektoru tvoří 

předpisy, které nejsou právním pramenem ve formálním smyslu. 

 Druhá kapitola vymezuje pojem mezinárodní nevládní organizace a snaží se podat 

definici s ohledem na rozmanitou činnost vykonávanou těmito subjekty, které tak často 

mohou stanout na samé hranici soukromého a veřejného práva. 

 Třetí kapitola si klade za cíl popsat organizační strukturu sportu, ale i regulační 

mechanismy. Nejprve je rozebrán Mezinárodní olympijský výbor, od něhož se organizace 

v oblasti sportu odvíjí a dále další subjekty olympijského hnutí: národní olympijské 

výbory a mezinárodní sportovní federace. Pozornost je taktéž věnována Arbitrážnímu 

soudnímu dvoru pro sport, který je hlavní autoritou v oblasti rozhodování sporů, a velmi 

zajímavé hybridní struktuře Světové antidopingové agentury, která zastřešuje boj proti 

dopingu. 

 Čtvrtá kapitola nejprve pojednává o problematice globálního sportovního práva, 

které můžeme odlišit od mezinárodního sportovního práva, následně analyzuje koncepci 
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transnacionálního práva, tedy práva nestátního původu. Příkladem takové koncepce je 

i lex mercatoria, které zmiňuji v souvislosti s lex sportiva. Vymezit obsah lex sportiva 

není jednoduché, vychází se především z praxe Arbitrážního soudního dvora pro sport. 

Poslední podkapitola se pak věnuje aktuální kauze ve sportovním sektoru, případu 

německé rychlobruslařky Claudie Pechsteinové.  
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ABSTRACT 

The Effect of International Non-governmental Organizations 

on the Creation of International Sport Regulation 

Key words: international sports law, international non-governmental organization,  

lex sportiva 

 

 The thesis researches international non-governmental organisations in the area of 

sport, their legislation and influence on international sports regulation and concerns also 

with the question of international sport law. It consists of four main chapters.  

 In the first part, the relationship between state and law is analysed as well as the 

existence of the sports law itself. The chapter deals also with the specifics of sports rules 

and content concepts of sports law. The majority of rules in the sport sector is formed by 

the regulation which is not source of law in the formal sense. 

 The second chapter defines the concept of an international non-governmental 

organization and tries to submit a definition with regard to diverse activities exercised by 

these entities standing on the border of private and public law. 

 The third chapter aims to describe the organizational structure of sport as well as 

regulatory mechanisms. First, the International Olympic Committee is analysed from 

which the organization of sport unfolds followed by other stakeholders of the Olympic 

Movement: National Olympic Committees and International Federations. Attention is 

paid to the Court of Arbitration for Sport which is the main authority in the area of dispute 

resolution and also, to the interesting hybrid structure of the World Anti-Doping Agency, 

the umbrella organization of the world anti-doping programme. 

 The fourth chapter discuss first issues of global sports law which can be 

distinguished from international sports law followed by the analysis of transnational law, 

thus the law of non-state origin. An example of the concept is lex mercatoria which I 
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mention in the context of lex sportiva.  Defining the content of lex sportiva is not easy, it 

is based mainly on the practise of the Arbitration Court for Sport. The last sub chapter is 

devoted to present case in sport sector, the case of German skater Claudia Pechstein. 


