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Alternativy řešení sporů ve sportu na mezinárodní úrovni 

s důrazem na mezinárodní sportovní arbitráž
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Resumé

Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře se základními metodami 

alternativního řešení sporů v oblasti sportu na mezinárodní úrovni, které jsou v současnosti 

k dispozici. V úvodní kapitole je obecně pojednáno o pojmu alternativního řešení sporů, 

důvodech jeho vzrůstající oblíbenosti právě ve sféře sportu, jeho výhodách a vnímání 

alternativního řešení sporů ve světě.

Předmětem druhé kapitoly je podrobný rozbor v současnosti zřejmě nejvýznamnější 

instituce na poli alternativního řešení sporů v oblasti sportu, kterou je Arbitrážní soud pro 

sport (CAS) sídlící ve švýcarském Lausanne. Po více než 30 letech existence je tato instituce 

již zavedenou značkou, která nabízí řešení sporů se sportovním prvkem, a to primárně 

prostřednictvím arbitráže. Ta probíhá buď v rámci komory pro řádné arbitrážní řízení, nebo 

komory pro odvolací arbitrážní řízení. Podrobný popis průběhu řízení u těchto sporů tvoří 

hlavní část této kapitoly, když je zároveň doplněn o poznatky z praxe. Zvláštní odnoží 

arbitráže, kterou CAS nabízí, je rozhodování sporů na velkých sportovních akcích jako jsou 

olympijské hry či fotbalová mistrovství světa či Evropy. Tu zajišťuje CAS prostřednictvím 

tzv. ad hoc divizí přímo v dějišti takových akcí. Vedle rozhodčího řízení též CAS poskytuje 

možnost řešení sporů prostřednictvím mediace. V neposlední řadě je třeba také zmínit, že 

CAS je součástí světového boje proti dopingu, když je ve Světovém antidopingovém kodexu

stanoven jako odvolací orgán pro dopingové spory.

V poslední kapitole jsou pak využity poznatky o řádném arbitrážním řízení před CAS, 

když jsou pravidla tohoto řízení srovnávána s pravidly UNCITRAL pro arbitráž. Toto 

srovnání má za cíl ukázat, zda a případně v jakém rozsahu jsou si pravidla řízení před CAS 

podobná s pravidly UNCITRAL, která jsou všeobecně vnímána za vzorová pravidla pro 

vedení arbitráže mezi soukromými subjekty.




