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Abstrakt 

 

Název:     Sankční mechanismy ve sportu  

 

Cíle:  Cílem práce je provést analýzu sankčních mechanismů uplatňovaných ve 

sportu, jejich vzájemného vztahu, míry autonomie sportu na právu, 

odpovědět na otázku, zda je tento stav vyhovující a uvést náměty k řešení 

tvrzených nedostatků 

 

 

Metody:  V této práci byla využívána především metoda analýzy, popř. komparativní 

analýzy a syntézy.  

      

Výsledky: Byly shledány určité nedostatky v procesní úpravě disciplinárního a 

rozhodčího řízení v rámci sportovních spolků, které mají svůj původ 

v možná až přehnané spolkové autonomii, této oblasti by tak nepochybně 

prospěla vyšší míra ingerence státu, nebo alespoň harmonizace 

prostřednictvím vrcholné sportovní instituce 

 

Klíčová slova: sportovní normy, disciplinární řízení, arbitrážní řízení, Arbitrážní soud 

pro sport, Rozhodčí komise Českého olympijského výboru 
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Abstract 

 

Title:           Sanction mechanism in sport 

 

Objectives: The aim of the thesis is to analyse the sanction mechanisms applied in 

sports, their mutual relationship, the extent of autonomy of sport on the law, 

the answer to the question whether this condition is satisfactory and give 

suggestions to solve the alleged deficiencies. 

 

Methods:  In this thesis are used a method of analysis, comparative analysis, and a 

method of synthesis  

 

Results:  Have been found certain deficiencies in the procedural treatment of 

disciplinary and arbitration in the framework of the Sports Club, which have 

their origin in perhaps excessive Federal autonomy, this area would 

undoubtedly benefit from a higher rate of interference of the State, or at least 

harmonisation through the top sports institution 

 

Keywords: sports rules, disciplinary proceedings, arbitration proceedings, the Court of 

arbitration for sport, the Arbitration Commission of the Czech Olympic 

Committee 
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Seznam použitých zkratek 

ABGB – Všeobecný zákoník občanský 

CAS – Sportovní arbitrážní soud 

COC - Canadian Olympic Comitee 

ČAS – Český atletický svaz 

ČJF – Česká jezdecká federace 

ČSJu - Český svaz juda 

DŘ – disciplinární řád 

FA ČR – Fotbalová asociace České republiky 

FEI – Mezinárodní jezdecká federace 

FIBA – Mezinárodní basketbalová federace 

FIFA – Mezinárodní fotbalová federace 

FINA – Mezinárodní plavecká federace 

FIS – Mezinárodní lyžařská federace 

ICAS – Mezinárodní arbitrážní výbor pro sport 

ICF – Mezinárodní kanoistická federace 

IOC – Mezinárodní olympijský výbor  

ITTF – Mezinárodní federace stolního tenisu 

LZPS – Listina základních práv a svobod 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 
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NOZ – zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OV ČJF – Oblastní výbor ČJF 

RK ČOV – Rozhodčí komise Českého olympijského výboru 

ŠFT – Švýcarský federální tribunál 

TZ – zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

UCI – Mezinárodní cyklistická unie 

UCI ADR – Antidopingová pravidla Mezinárodní cyklistické unie 

ZRŘ – zákon o rozhodčím řízení 



 10 

Úvod 

Pokud se zamýšlím, jaké je dle mého názoru nejvýznamnější pozitivum sportu, 

nejvýznamnější funkce, pak musím odpovědět, že jednoznačně jeho výchovné působení 

(vštěpování smyslu pro fair play, učení se toleranci, trpělivosti, atd.). Bohužel mnohdy 

jsme svědky jednání, kdy pro touhu po vítězství a slávě sportovec nebo i rozhodčí zcela 

popírá tyto základní hodnoty, ať se dopouští vědomého porušování pravidel, zraní 

soupeře při neúměrně agresivním zákroku nebo například dopuje či se pokouší 

o korupční jednání. Je bezpochyby správné, aby takové chování bylo „oceněno“ 

spravedlivým trestem, jež bude plnit jak funkci represivní tak preventivní. K tomuto 

slouží ve sportu poměrně dobře propracované sankční mechanismy, přičemž se jedná 

jak o mechanismy vzešlé ze sportovních norem, tak z norem právních.  

Právě otázkou sankčních mechanismů uplatňujících se ve sportu se budu v této 

práci zabývat. S ohledem na shora nastíněné soudobé problémy sportu se domnívám, 

že se jedná o téma velmi aktuální, přesto mu není dle mého názoru věnována dostatečná 

pozornost a povědomí veřejnosti o této problematice je v podstatě mizivé.  

Zejména otázka disciplinárního a arbitrážního řízení před orgány sportovních 

organizací není v odborné literatuře dostatečně rozpracována, je to nepochybně 

důsledkem určité nepřehlednosti a nesystematičnosti této oblasti, kdy kvalitní 

zpracování dané problematiky by bylo skutečně prací mravenčí. Tvrzené problémy 

vycházejí ze značné autonomie sportovních organizací na státu, kdy pro tvorbu 

veškerých pravidel utvářených sportovní organizací jsou dány jen základní zákonné 

mantinely, sportovním subjektům je tedy ponechán značný prostor v úpravě jejich 

fungování, jehož více či méně úspěšně využívají. Sportovní organizaci by tak bylo 

možno s určitou mírou nadsázky označit za stát ve státě. S ohledem na tuto volnost tedy 

vzniká celá řada rozličných pravidel, to platí i pro pravidla o trestání provinilců, tedy 

pro úpravu disciplinárního a arbitrážního řízení, která bezpochyby patří k základním 

interním sankčním mechanismům ve sportu. Proto není snadné tuto oblast sumarizovat 

a ani v této diplomové práci se nevyhnu určitému zobecnění problematiky.  

Na tomto místě však musím připustit naopak poměrně dobrou rozpracovanost 

problematiky týkající se Arbitrážního soudu pro sport (dále též „CAS“), kterému se 

budu v této práci ostatně také krátce věnovat, a to zejména v cizojazyčné literatuře. Je to 

zřejmě dáno významem této instituce, dostupností informací na jejích webových 
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stránkách, kde lze mimo jiné dohledat veškeré statusové informace, jakož i veškerá 

rozhodnutí, ale i její povahou, kdy řadu odborníků na oblast práva nepochybně láká 

srovnání činnosti a způsobu rozhodování CAS s obecnými soudy.  

Obdobně pak i otázka míry autonomie na právu je tématem vhodným k diskusi, 

neboť mantinely nejsou zcela jasně stanoveny, ve sportu, jak bude podrobně rozvedeno 

v této práci, se uplatňují i sankce právní, mnohdy je porušení sportovního pravidla 

i porušením pravidla právního. Toto téma tak poskytuje značný prostor vlastním 

úvahám, což jej činí mimořádně zajímavým a také vhodným pro zpracování v rámci 

diplomové práce.  
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1. Současný stav bádání 

Nejvýznamnější funkcí sportu je bezpochyby jeho funkce výchovná, která se uplatní 

především v dětství a dospívání. Jak například připomíná Dovalil (2004), již Coubertin 

hlásal, že člověk není jen tělo a duch, nýbrž tělo, duch a charakter. Charakter 

se nevytváří duchem, ale pomocí těla, tedy člověk se prostřednictvím sportu stává 

lepším. Sport, jak tvrdí i Sekot (2003), je jednou ze základních aktivit volného času, 

která může napomoci prevenci negativních sociálních jevů. Sport hraje důležitou 

roli jako prostředek pro realizaci dítěte, které při něm zažívá opojné chvíle vítězství 

i hořkost porážky. Je účinným prostředkem upevňování zdraví, všestranného rozvoje 

organismu, zvyšování zdatnosti a výchovy v nejširším smyslu.  

Současný sport se však bohužel stává spíše komerční oblastí, kde záleží jenom 

na dosaženém výsledku. Touha po vítězství je i podle Jansy (2012) mnohdy silnější než 

ochota k férovému měření sportovních dovedností. Základní funkce sportu je odsouvána 

do pozadí nebo mizí docela. Mnohdy jsme svědky jednání, kdy pro touhu po vítězství a 

slávě sportovec, trenér nebo třeba i rozhodčí zcela popírá tyto základní hodnoty, ať 

se dopouští vědomého porušování pravidel, zraní soupeře při neúměrně agresivním 

zákroku nebo například dopuje či se pokouší o korupční jednání.  

Je bezpochyby správné, aby takové chování bylo „oceněno“ spravedlivým 

trestem, jež bude plnit jak funkci represivní tak preventivní. To je úlohou poměrně 

dobře propracovaných sankčních mechanismů, přičemž se jedná o mechanismy vzešlé 

zejména ze sportovních norem, není však vyloučen ani postih podle norem právních. 

Jak uvádí například Prusák (1984), sportovní normy, stejně jako normy právní, patří 

do kategorie norem sociálních a vyznačují se specifickými znaky, kterými se jednak 

odlišují od jiných druhů sociálních norem, ale i vzájemně mezi sebou. Sportovní normy 

mají například podle Zrůsta (2013) formu pravidel psaných nebo nepsaných. Jak uvádí 

opět Prusák (1984), mezi psaná sportovní pravidla můžeme zařadit např. všechna 

pravidla, která určují způsob hry a soutěžení, ale také disciplinární nebo přestupní řády 

sportovních organizací a další. K nepsaným pravidlům pak náleží zejména principy fair 

play. Sportovní normy jsou produktem činnosti specializovaných institucí. Lze citovat 

například Hamerníka (2012), který dovozuje, že sportovní asociace vytvářejí skrze 

vlastní orgány a komise řadu úprav směrem k subjektům v rámci daného sportovního 

odvětví. Důsledné dodržování těchto předpisů je podtrženo možností vydání rozhodnutí 
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o sankcích odpočtů bodů či vyloučení ze soutěže. Jednotlivými sportovními institucemi 

se dále ve své práci zabývá mimo jiné i Kubíček (2013). Hamerník (2012) nebo Foster 

(2003) pak poukazují na pyramidové uspořádání sportovních institucí. Jak uvádí 

Hamerník (2012), jde o obligatorní strukturu, která je utvářena nadnárodními 

sportovními organizacemi, ale není upravena platným vnitrostátním právem, v podstatě 

stojí na smluvním základě. Je pak povinností subjektů v hierarchii níže postavených 

podřídit se autoritám, kterými jsou mezinárodní asociace a jejich orgány.  

Je-li hovořeno o sportovních institucích, nelze se nezabývat jejich formou, 

neboť, jak z textu práce dále vyplyne, právní forma může mít zásadní vliv na rozsah 

pravomocí rozhodovacího orgánu organizace. Jak tedy bude níže podrobněji rozebráno, 

sportovní organizace jsou z pohledu práva obvykle spolky. Spolkovým právem 

se detailněji zabývá mimo jiné Cholenský a Ronovská (2006), nebo jen 

Ronovská (2004), která například uvádí, že spolek je obecně chápán jako samosprávný 

dobrovolný svazek členů, který lze založit k uspokojování společných zájmů členů. 

Spolek je právnickou osobou mající své charakteristické znaky, především je to 

sdružení osob, které se chtějí sdružovat za účelem dosažení nějakého cíle, kterým 

však nemůže být zisk.  

Typickým druhem řízení ve sportu, v rámci kterého je rozhodováno o potrestání 

provinilce, je řízení disciplinární. V disciplinárním řízení může být potrestána jen osoba 

s určitým vztahem ke sportovní organizaci. Jak uvádí Beloff, Kerr a Demetriou (1999), 

není třeba přímého vztahu k dané sportovní asociaci. Nemusí jít nutně o smluvní vztah, 

ale postačí vztah nepřímý, tedy osoba v hledáčku disciplinárních orgánů je ve smluvním 

vztahu ke klubu, ze kterého vyplývá, že se díky příslušnosti k tomuto klubu zároveň 

zavázala dodržovat disciplinární normy a být případně disciplinárně trestána, resp. 

z vazby klubu ke sportovní asociaci vyplývá, že klub souhlasí s případným 

disciplinárním potrestáním svých členů. Hamerník (2012) v této souvislosti hovoří 

o tzv. nepřímém členství. 

Dalším druhem řízení typickým pro sport je arbitrážní, neboli rozhodčí řízení. 

Jak si všímá například Cimbota (2004), arbitrážní orgán ale spíše vystupuje obdobně 

jako stálý soud v rámci sportovní organizace, když výslovně ukládá oběma stranám 

sporu pod hrozbou disciplinární sankce, aby svůj spor řešily výlučně před tímto 

orgánem. Jedná se tedy o rozhodčí řízení sui generis. Změnami týkajícími se rozhodčí 

komise spolku, které nastaly v důsledku rekodifikace soukromého práva, se zabývá 
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mimo jiné i Kohout (2015). Jak autor v úvodu konstatuje, dotýká se, vzhledem 

ke skutečnosti, že aktuálně v České republice působí okolo 20 000 tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů, nová regulace spolků dle občanského zákoníku širokého 

okruhu subjektů i osob, které jsou skrze ně za účelem výkonu sportovní činnosti 

sdruženy. Zřízení rozhodčí komise spolku znamená potenciální výrazné posílení 

autonomie spolků, avšak, jak autor podotýká, skrývá v sobě i nejedno riziko. 

Teoretická východiska rozhodčího řízení ve sportu je potřeba dále rozvinout, 

představit na konkrétních příkladech. Velký význam má ve sportu řízení před Rozhodčí 

komisí Českého olympijského výboru (dále též „RK ČOV“). Právě RK ČOV 

je rozhodčím orgánem dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ“), 

to vyplývá mimo jiné z  čl. 7.2 Statutu RK ČOV: „Rozhodčí komise ČOV má pravomoc 

rozhodovat spory podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů.“ RK ČOV je složena z předních odborníků na oblast práva a sportu, čímž 

je zajištěn vysoký kvalitativní standard. Jak uvádí Janák a Trojan (2014), lze sportovním 

organizacím doporučit, aby přenesly působnost své rozhodčí komise právě na Rozhodčí 

komisi ČOV. Lze totiž zaručit, že jakýkoliv spor bude řešen odborníky na spolkovou 

a sportovní problematiku.  

Je-li hovořeno o arbitrážním řízení ve sportu, je přímo povinností věnovat se 

Sportovnímu arbitrážnímu soudu (dále též „CAS“). Jak uvádí i Kubíček (2013), CAS je 

nejdůležitějším rozhodčím orgánem ve sportu. Sídlí ve Švýcarsku v Lausanne. Stranám 

jsou pak k dispozici dvě decentralizované kanceláře (v Sydney a New Yorku). Historie 

CAS sahá až do roku 1980, kdy velké množství mezinárodních sportovních sporů 

v podstatě neměl kdo řešit. Na velký význam CAS poukazuje i Kořínková (2011), která 

uvádí, že CAS jakožto stálý rozhodčí soud hraje roli „mezinárodního soudu pro sport“ 

a představuje tak největší autoritu v oblasti řešení sportovních sporů. V superlativech 

pokračuje Hamerník (2007), který dodává, že CAS oproti řádným soudům může 

nabídnout znalost specialistů v oboru, nízké náklady, velmi rychlé jednání a prostředky 

k vyřešení sporů ve sportu s ohledem na specifické potřeby mezinárodního sportovního 

společenství. Cassini (2011) pak dovozuje, že CAS svou činností připomíná současně 

řádný soud, když řeší komerční kauzy (např. transfery hráčů), vedle toho správní soud, 

když si musí poradit s odvoláním vůči rozhodnutím orgánů sportovních svazů, popř. 

ústavní soud u příležitosti rozhodování sporů o tom, která ze sportovních institucí je 

kompetentní k přijetí rozhodnutí, a dokonce v neposlední řadě připomíná i trestní 
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tribunál, když se zabývá kauzami a důkazním řízením při porušení dopingových 

pravidel. Hamerník (2012) pak hovoří o struktuře CAS, která sestává ze dvou divizí, 

Ordinary Arbitration Division, která řeší běžné komerční spory a Appeal Division, která 

rozhoduje o odvoláních proti konečným rozhodnutím orgánů sportovních asociací. 

V rámci sportu je CAS skutečně nejvyšším orgánem nadaným rozhodovací pravomocí, 

neboť odvolání proti jeho nálezům již řeší obecný soud, a to Švýcarský federální 

tribunál (dále také „ŠFT“). Odvolací důvody proti nálezu CAS vyjmenovává například 

Baranová (2012), kdy prvým důvodem je skutečnost, že rozhodce či panel rozhodců 

nebyl řádně jmenován, resp. ustanoven, dalším důvodem je, že rozhodčí orgán 

nesprávně akceptoval svou jurisdikci nebo ji naopak neoprávněně odmítl, nebo rozhodčí 

orgán řešil ve sporu otázky, které neměl, nebo naopak opomenul některé nároky řešit a 

posledním odvolacím důvodem je, že rovnost stran řízení byla porušena, resp. též právo 

na řádné slyšení a nález byl v rozporu s veřejným zájmem. 

V souvislosti s problematikou odvolání proti nálezům CAS se již dotýkáme 

posledního zásadního bodu této práce, kterým je vzájemný vztah práva a sportu, a to 

zejména opět v souvislosti se sankčními mechanismy. Jak uvádí Caletka (2013), reálné 

situace, jež při sportu vznikají, si žádají stále větší pozornost ze strany právnické obce. 

S ohledem na téma práce je pozornost věnována toliko soudnímu přezkumu rozhodnutí 

sportovních organizací a otázce právní odpovědnosti ve sportu. Jak správně dovozuje 

Vaško (2008), byť jsou sportovní normy, stejně jako právo, systémem, jež reguluje 

určitou skupinu společenských vtahů, nesmí odporovat právním normám. Svět sportu 

a práva se do značné míry prolíná, jedná se o dva systémy, které se významně ovlivňují, 

část odborné veřejnosti dokonce uznává existenci právního odvětví sportovního práva 

(například Hamerník aj.). Problematikou hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní 

úpravou a platným právem se zabývá i Beloff (1999) když vyvozuje, že se de facto 

jedná o modelování „ústavního ekvilibria“ mezi soudy a regulací sportovních asociací. 

Podle Zrůsta (2013) lze autonomii sportu chápat jako snahu sportovních organizací 

o minimalizaci ingerence moci soudní do přezkumů rozhodnutí orgánů sportovních 

organizací, aby nedošlo k nepřiměřeně velkým zásahům státu do sportu, což by mohlo 

ve svém důsledku vést až k popření smyslu a funkčnosti sportu. Podle Králíka (2001) 

by měla právní úprava ponechat sportovním organizacím poměrně vysokou míru 

samostatnosti. Tato autonomie ale zároveň pořád musí mít na vědomí, že může být 

kdykoli dle právního pořádku České republiky podrobena soudnímu přezkumu. 
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2. Cíle, úkoly a metodologie práce 

Jak lze již z úvodu této práce a shora nastíněného rozboru související literatury 

odhadnout, úkolem této práce je postihnout současný stav dané oblasti sportu 

se zaměřením na procesy uplatňující se při trestání provinilců, jejich specifika, klady 

a nedostatky, přičemž vše se pokusím demonstrovat na konkrétních příkladech. Bude-li 

to vhodné, provedu též komparaci konkrétních, vybraných řízení. Budu se zabývat 

i otázkou míry ingerence státu a práva do oblasti sportu. Cílem práce je tudíž zejména 

provést analýzu sankčních mechanismů uplatňovaných ve sportu, jejich vzájemného 

vztahu, míry autonomie sportu na právu, odpovědět na otázku, zda je tento stav 

vyhovující a uvést náměty k řešení tvrzených nedostatků. 

Při zpracování diplomové práce využiji z metod především analýzu 

a komparativní analýzu. Analýza (rozbor) je metoda, kterou použijeme v případě, že 

chceme dospět k určitým výsledkům na základě detailního poznání dílčích prvků 

zkoumané skutečnosti. Komparace znamená srovnání, přirovnání.  

Analytická metoda bude prostupovat celou prací. Vzhledem ke slabší 

rozpracovanosti zvoleného tématu v odborné literatuře bude zapotřebí analyzovat 

i vybraná rozhodnutí orgánů příslušných organizací (národních i mezinárodních), jakož 

i související judikaturu. Komparativní analýzou budou zpracovány pasáže věnované 

srovnání jednotlivých sankčních mechanismů. Abych vůbec mohla provést jakékoli 

srovnání, je nutné nejprve hlubší poznání zkoumané problematiky. Proto nelze metodu 

zpracování této části práce označit čistě jako komparaci, komparativní analýza lépe 

vystihuje způsob, jakým bude problém řešen. Pokud bude převážná část diplomové 

práce zpracována analytickou metodou, nelze nepoužít, alespoň v závěrečném shrnutí, 

syntézu. Syntéza má jako metodologický princip analýzu vždy doplňovat. Umožňuje 

poznání předmětu v jeho úplnosti.
1
 Pomocí syntézy tak v závěru práce nalézáme určité 

souvislosti zkoumaných skutečností, které jsou předpokladem k dosažení stanovených 

cílů. Připouštím okrajové použití i dalších metod, například historické komparace. 

Vzhledem k charakteru zvoleného tématu však nepředpokládám jejich významnější 

uplatnění. 

                                                 

1
 Atlas VŠE: Analýza a syntéza (online). [cit. 2015-1-1]. Dostupné z: 

http://nb.vse.cz/kfil/win/atlas1/analyza.htm 
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3. Definice sportu, základní znaky a funkce sportu 

Původ slova sport nacházíme v latinském slovese deportare, což znamená rozptýlit se, 

nebo také bavit se. Cestu slova sport do českého jazyka přehledně popisuje například 

Pelc (2014), který uvádí, že v anglickém jazyce se „sport“ jako sloveso vyskytuje někdy 

od roku 1400 n.l., jako podstatné jméno o něco později. Původně byly tímto termínem 

označovány venkovské zábavy jako jízda na koni nebo lov, postupně se význam slova 

rozšiřoval na míčové hry, plavání a další pohybové aktivity. Termín sport byl následně 

přebírán z anglického do jiných jazyků včetně českého. Dodnes je ale podle 

Pelce (2014) patrný posun mezi anglickým a středoevropským významem slova sport, 

když v angličtině je chápán ryze jako soutěžní disciplíny a hry, ve střední Evropě je jeho 

význam širší, je chápán jako tělesná kultura, tedy včetně nesoutěžních aktivit.  

Co je sport? Jednoduchá otázka, na níž přeci není snadné odpovědět. V každém 

z nás tento termín zcela určitě vyvolá odlišnou představu, někdo si pod tímto pojmem 

nejprve představí sledování hokejového utkání v roli fanouška, jiný pravidelné ranní 

běhání nebo třeba i smysl života a obživu. Je proto zcela nemožné jednoznačně vymezit 

obsah pojmu sport, jak uvádí Králík (2001), sport existoval, existuje a existovat bude 

i bez toho zda ho právo posvětí svou definicí, nebo obdobně Kubíček (2014): „Sport se 

stejně jako náboženství vzpírá definici. Jde svým způsobem za hranici terminologie, 

neobsahuje jádro, které by mohlo být identifikováno.“  

Přesto určité definice v odborných zdrojích nalézáme. Například tedy 

zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který, jak zdůrazňuje opět Králík (2001), 

vychází z Evropské charty sportu, Evropské antidopingové úmluvy a Kodexu sportovní 

etiky a je tak projevem procesu systematické úpravy v problematice sportu, obsahuje 

následující definici: „Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy 

tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou 

za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování 

sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. Sportem pro všechny se rozumí 

organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám 

obyvatelstva.“ V Evropské chartě sportu, která byla přijata všemi členy Rady Evropy 

v roce 1992, je sport definován následovně: „Sport jsou všechny formy tělesné činnosti, 

které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních, 



 18 

ať organizovaných či nikoli.“ Touto definicí se jednoznačně inspiroval i Moravec 

(2007), který uvádí, že sport zahrnuje všechny vhodné formy organizovaných 

i neorganizovaných pohybových aktivit, jejichž cílem je podpořit u lidí starost o jejich 

zdraví, duševní pohodu, tělesný, funkční, psychický rozvoj a pohybovou výkonnost, 

uspokojování jejich kulturních potřeb, formovat sociální vztahy nebo dosáhnout lepší 

výsledky a zvýšit jejich sportovní výkonnost v soutěžích na různé úrovni. Vžily se ale 

i jiné definice řady dalších autorů, například Choutka (1987) vymezuje sport jako oblast 

dobrovolné lidské činnosti, která uspokojuje potřeby sportovců a dalších účastníků. 

Ti se jejím prostřednictvím realizují a nacházejí v ní všestranné a hluboké prožitky. 

Sportovec je v této činnosti nejen objektem, ale i subjektem svého zdokonalování, 

seberozvoje a sebevýchovy. Tím se stává neobyčejně účinným prostředkem 

všestranného rozkvětu sportovce. Obdobně pak Dovalil (2002) definuje sport jako 

dobrovolnou pohybovou aktivitu, motivovanou snahou po dosažení maximální 

výkonnosti, rozvíjenou v tréninku a demonstrovanou v soutěžích. Definováním sportu 

se zabývá i Slepičková (2005), která rozlišuje dva přístupy k pojetí sportu. V užším 

pojetí je sport chápán jako hra, soutěž a výkon. Toto pojetí je nejvíce přijímáno 

v profesionálním sportu. V širším pojetí sport zahrnuje rekreaci, cvičení a zábavu. 

Obsah tohoto pojetí je akceptován širší společností po celém světě.  

Vaško (2008) formuluje podle cíle čtyři základní směry sportu: 

 masový sport, jehož hlavním cílem je zábava 

 sport pro zdraví, jehož cílem je upevňování aktivního zdraví a další pozitivní 

hodnoty lidského života působením rozmanitých rekreačních pohybových aktivit 

 výkonnostní sport, jehož cílem je dosahování výkonů a vítězství nad soupeřem, 

realizovaných na bázi amatérské 

 vrcholový sport, jehož cílem je dosahování maximálních výkonů a vítězství 

nad soupeřem realizovaných na bázi profesionální, dosahování ekonomického efektu, 

vyniknutí 

 

3.1 Znaky a funkce sportu 

Na základě shora uváděných definic lze shrnout určité charakteristické znaky sportu. 

Prvním z charakteristických znaků sportu je jednoznačně pohyb, tedy primární 
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biologická potřeba člověka, fyzická aktivita různého druhu, intenzity a objemu. 

Stěžejními znaky sportu jsou dále zejména dobrovolnost, zábava, odpočinek a relaxace, 

byť ve vrcholovém sportu jsou některé z uváděných znaků jednoznačně zatlačeny 

do pozadí a převládají jiné, zejména potřeba uznání, či výkon. Touha po vítězství, 

jak uvádí i Jansa (2012), je mnohdy silnější než ochota k férovému měření sportovních 

dovedností. 

Základní a původní funkcí sportu je nepochybně funkce zábavná, vždyť slovo 

sport ve svém původu znamená hru či zábavu, jak bylo ostatně vyloženo výše. Jednak 

se tato funkce sportu projevuje jako aktivní činnost člověka, která je provozována pro 

zábavu, tedy uspokojení sebe sama svou vlastní činností, jednak se projevuje 

ve své pasivní podobě jako diváctví, které je spojeno zejména s profesionálním sportem.  

Řada autorů shledává jako hlavní funkci sportu funkci výchovnou. Sport, 

jak uvádí Králík (2001), přispívá k rozvoji tělesného a duševního zdraví a pomáhá 

eliminovat a vytěsňovat negativní jevy, jako například alkoholismus či narkomanii. 

Sport je bezpochyby významným socializačním prostředkem, což zdůrazňuje například 

již Coubertin: „Člověk není jen tělo a duch, nýbrž tělo, duch a charakter. Charakter 

se nevytváří duchem, ale pomocí těla. To je právě to, co starověcí národové dobře 

věděli a co my tak obtížně křísíme.“
2
 Je známo, že sport zejména u dětí a dospívajících 

dokáže usměrňovat agresivitu, nutí jedince podřizovat se určitým stanoveným a obecně 

uznávaným normám, dodržovat nastavený režim a podobně. Bohužel, zejména v oblasti 

profesionálního sportu lze často nabýt dojmu, že tato funkce zcela absentuje, 

kdy se vytrácí úcta k soupeři, na síle získávají brutální útoky vůči soupeři, výjimečnými 

bohužel nejsou ani dopingové a úplatkářské aféry. 

S globalizací sportu dozajista souvisí funkce mezinárodně-integrační, 

s komercionalizací a medializací pak funkce ekonomická, řada autorů uvádí i další 

funkce, pro tuto práci však není třeba se touto problematikou podrobněji zabývat, plně 

postačuje toliko nástin shora uvedený.  

Sport má mnoho charakteristik, díky kterým je právem považován za velmi 

významný socializační, výchovný, zdravotní a podle Kubíčka (2014) dokonce politický 

prvek ve společnosti. Sport lze bez nadsázky označit za fenomén dnešní doby, s jeho 

                                                 

2
 Citace Pierra de Coubertina převzata z: DOVALIL, J. a kol. Olympismus. Praha: Olympia, 2004. 
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projevy se setkáváme denně, ať chceme či nikoli. S tak velkým společenským 

významem se ale ve sportu objevují i negativní jevy, na které je třeba dohlížet 

a odstraňovat je. Jde především o užívání dopingových látek, korupci, využívání 

mladistvých a chování proti pravidlům „fair play“.  

Sport zasahuje významně i do oblastí, jež leží v těžišti zájmů státu, například 

do zdraví obyvatelstva a výchovy dětí. Je tedy nasnadě, že by se stát měl do určité míry 

o oblast sportu zajímat a dokonce ji i regulovat. Jak uvádí například Králík (1998), který 

se touto problematikou dlouhodobě zabývá, je model vztahu státu ke sportu obecně 

takový, že ze strany státu je respektována nezávislost sportovních organizací 

při souběžném zachování účinných intervenčních prostředků zaměřených na rozvoj 

sportu. V některých státech je intervence státu do oblasti sportu velmi slabá, příkladem 

může být i Česká republika, Králík (1998) v této souvislosti hovoří o tzv. liberálním 

modelu. V České republice sice existuje Zákon o podpoře sportu, v jeho rámci je ale 

sport pojímán spíše jako sociální aktivita, zcela chybí zákonná opatření zaměřená přímo 

na sport. Tento přístup je pochopitelně problematičtější, vzniká zde jakési právní 

vakuum, jež způsobuje právní nejistotu. V jiných státech, Králík (1998) jako příklad 

uvádí Španělsko nebo Řecko, se naopak setkáváme s výraznější intervencí státu 

do oblasti sportu, pro takový model je charakteristická existence zákonných opatření 

regulujících přímo oblast sportu, stát odpovídá za podporu a rozvoj sportu ve spolupráci 

se sportovními organizacemi, kterým je přesto zachována velká míra autonomie. 

Přínosem určité míry ingerence pochopitelně je zejména garance dodržování určitých 

pravidel, tedy alespoň minimální míra právní jistoty a snazší orientace v prostředí 

sportu. 

Důsledkem ingerence, byť velmi slabé, státu do sportu je vznik sportovní 

legislativy, tedy právních pravidel, která danou oblast regulují. Jak uvádí opět Králík 

(2001), s evropskou integrací se objevují i snahy o harmonizaci sportovní legislativy. 

Vzniká tak řada významných dokumentů regulujících tuto oblast. Jedná se tak zejména 

o Evropskou chartu sportu pro všechny z roku 1974 nebo Mezinárodní Chartu tělesné 

výchovy a sportu z roku 1978 či Evropskou antidopingovou úmluvu z roku 1989. 
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4. Sportovní organizace 

Pro pochopení sankčních mechanismů uplatňovaných ve sportu je zcela nezbytné 

zabývat se alespoň stručně problematikou sportovních organizací. S ohledem na téma 

práce je zvláště významná otázka jejich právní formy a problematika jejich vzájemných 

vztahů, tedy jejich hierarchie. Seznámení s touto oblastí nám nepochybně napomůže 

v pochopení způsobu fungování těchto organizací včetně principů, na základě kterých 

rozhodují.                    

 

4.1 Právní forma sportovních organizací 

Mluvíme-li o sportovní organizaci, je třeba vzít na vědomí, že většina organizací 

v tuzemsku je spolkem,
3
 případně svazem spolků

4
 podle NOZ. Můžeme se samozřejmě 

setkat i s kluby, které jsou obchodními společnostmi, tato varianta je, alespoň v českém 

prostředí, méně častá.
5
 Vrcholné sportovní organizace jsou však spolkem nebo svazem 

spolků vždy. Podíváme-li se do veřejného rejstříku kupříkladu na Český olympijský 

výbor, Českou jezdeckou federaci nebo Fotbalovou asociaci ČR, zjistíme, že se jedná 

vždy o spolek, popř. svaz spolků, byť mnohdy s velmi složitou strukturou.  

Obdobně pak i mezinárodní sportovní organizace vznikají na soukromoprávním 

základě v zásadě (není – li ve stanovách uvedeno jinak) podle práva státu, v němž mají 

své sídlo. Stojí za povšimnutí, že velké množství mezinárodních sportovních federací 

sídlí ve Švýcarsku, například FIFA sídlí v Curychu, FEI, FINA, ITTF a další 

v Lausanne, FIBA v Ženevě, FIS v Oberhofen am Thunersee a tak dále. Není tomu 

tak pouhou náhodou, švýcarské spolkové právo má více jak stoletou tradici. Jak uvádí 

Cholenský a Ronovská (2006), ve Švýcarsku je spolek (Verein) jedním ze dvou typů 

právnických osob výslovně regulovaných v občanském zákoníku již z roku 1907, tedy 

z doby před vznikem prvních mezinárodních sportovních federací. Spolek 

je dle švýcarského občanského zákoníku specifická právní forma, navíc po dobu 

platnosti zmiňované úpravy se vyvinula řada nepsaných principů a pravidel, která mají 

zásadní význam pro existenci a činnost spolků. Po dobu existence této úpravy nedošlo 

                                                 

3
 Podle zák. Č. 89/2012 Sb., účinného od 1.1.2014, předtím bylo obvyklou formou občanské sdružení.  

4
 Svaz spolků: spolek založený za účelem sdružení spolků („spolek spolků“), podle zák. č. 89/2012 Sb., je 

takový spolek povinen užít takový název, ze kterého je jeho povaha zřejmá (př. Spolkový svaz). 
5
 Např. SK Slavia Praha – fotbal a.s., FC Baník Ostrava, a.s. 
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prakticky k žádným podstatným změnám, což přispívá k oblíbenosti a široké 

využitelnosti institutu spolku. Pro zajímavost, v této době platil v Českých zemích 

Všeobecný zákoník občanský („ABGB“), který za celou dobu své existence 

neustanovoval o spolcích nic. Právo na sdružování bylo upraveno 

v zák. č. 134/1867 ř. z., o právu spolčovacím, který rozlišoval spolky na politické 

a nepolitické, nevztahoval se na spolky založené za účelem zisku, pro které platil jiný 

předpis. Tato úprava nebyla tak dokonalá jako úprava švýcarská, hlavně nebyla 

liberální, spolky podléhaly přísné kontrole policejních orgánů, policejní úřad mohl 

spolek i zrušit.  Tento zákon přečkal zánik Rakousko-Uherska a platil až do roku 1951, 

kdy byl nahrazen zákonem č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích 

a shromážděních.
6
  

4.1.1 Charakteristika spolku ve světle platné české právní úpravy 

Jak uvádí například Ronovská (2004) je spolek obecně chápán jako samosprávný 

dobrovolný svazek členů, který lze založit k uspokojování společných zájmů členů. 

Spolek je právnickou osobou mající své charakteristické znaky, především je to 

sdružení osob, které se sdružovat chtějí. Základním znakem je tedy, jak naznačeno, 

dobrovolnost, a to nejen dobrovolnost členství. Neexistuje státní donucení, které 

by skupinu osob přinutilo spolek založit, je jen na členech spolku, zda spolek založí 

a proč, tedy za jakým účelem, přičemž pro spolek je charakteristické, že jeho účelem 

není dosahování zisku, čímž se liší od obchodních společností. Záleží jen na dohodě 

členů spolku, jaká vnitřní pravidla si stanoví, je samozřejmostí, že členství může každý 

člen kdykoli ukončit a ze spolku vystoupit. Spolek je zcela oddělen od státu, stát do jeho 

vnitřních záležitostí nesmí zasahovat, ani ho nezajímá, jak jsou vnitřní pravidla spolku 

nastavena, postačuje pouze, že neodporují platnému právu.
7
  

Charakteristickým znakem spolku je oddělení majetkových sfér spolku a jeho 

členů, tedy že se spolek vyznačuje majetkovou samostatností a samostatnou majetkovou 

odpovědností (Ronovská, 2004). Jak jsem zmínila výše, účelem spolku by mělo být 

zejména uspokojování potřeb svých členů, přičemž účelem nesmí být dosahování zisku. 

                                                 

6
 Podrobněji k historii spolkového práva v Českých zemích viz Kolektiv autorů. Občanský zákoník – 

komentář. I. svazek. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 1736 str. 
7
 Je pravdou, že rozhodnutí sportovních organizací může být podrobeno soudnímu přezkumu (touto 

problematikou se budu zabývat zejména v 8. kapitole této práce), nicméně soud je oprávněn pouze 

rozhodnout o tom, zda je rozhodnutí orgánu sportovní organizace v souladu s vnitřními předpisy 

organizace, popř. zda tyto předpisy jsou v souladu se zákonem.  
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Nelze to však chápat tak, že spolek v žádném případě podnikat nesmí, naopak, ale 

nesmí to být jeho hlavní činností, v rámci vedlejší činnosti podnikat může. Jak stanoví 

z § 217 odst. 2 NOZ: „Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její 

účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.“ 

Lze na tomto místě uvést obvyklý příklad sportovního klubu, dejme tomu kterýkoli 

vesnický nohejbalový klub, který je primárně založen za účelem sdružovat osoby, které 

se tomuto sportu věnují. Členové tak společně trénují, jezdí na soutěže a podobně. 

Toto je hlavní činnost spolku. Není však vyloučeno, že klub vlastní sportoviště, 

například antukové hřiště se šatnami a sociálním zařízením, kdy je oprávněn tento svůj 

majetek komukoli pronajmout, z čehož má pochopitelně nějaký zisk, tato situace 

je poměrně obvyklá, obdobně jako pořádání různých společenských akcí, například 

plesů. Je nepochybné, že smyslem těchto akcí je dosáhnout zisku, naplnit klubovou 

pokladnu, tyto peníze však klub následně využije výhradně pro svou hlavní činnost, 

nakoupí vybavení, zaplatí dopravu na zápas a startovné. Je zcela pochopitelné, 

že takováto forma podnikání je nejen přípustná, ale i zcela běžná.  

Založení spolku je v českém právním prostředí možné dvěma způsoby. Může 

se tak stát buď dohodou zakladatelů, nejméně třech osob, lhostejno zda fyzických, 

či právnických, o stanovách;
 
 nebo usnesením ustavující schůze, přičemž i v takovém 

případě je potřeba předložit ustavující schůzi návrh stanov, které lze označit za „ústavu 

spolku“. Stanovy musí obsahovat alespoň následující údaje o spolku: 

a) název a sídlo spolku, 

b) účel spolku, 

c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva 

a povinnosti vznikat, 

d) určení statutárního orgánu.
8
 

Spolek vznikne až zápisem do veřejného rejstříku. Občanský zákoník respektuje 

spolkovou autonomii, proto vnitřní organizaci spolku upravuje toliko rámcově 

v ust. § 243: „Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní 

komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány 

                                                 

8
 § 218 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze.“ Vnitřní 

organizace spolku je tedy především interní záležitostí spolku samého. Jak uvádí 

komentář k zák. č. 89/2012 Sb.,
9
 je v zájmu bezpečnosti právního styku nezbytné, 

aby měl spolek alespoň statutární orgán, který jej bude zastupovat navenek v právním 

styku spolku s jinými osobami, proto také zákon vyžaduje určení tohoto orgánu 

stanovami. Ustanovení dalších orgánů je již fakultativní, což plně odpovídá zásadě 

spolkové autonomie.  

Spolky tedy vznikají ryze v režimu soukromého práva, jsou v podstatě 

autonomní, v odborné literatuře se hovoří o tzv. spolkové autonomii, kdy ingerence 

státu, jak bylo shora vysvětleno, je slabá, čímž se liší například od zájmových 

samospráv, kterým se dle mého názoru na první pohled velmi podobají.
10

  Zájmové 

samosprávy jsou však zřízeny přímo zákonem jako veřejnoprávní korporace, výjimkou 

jsou pouze soukromé vysoké školy, které jsou zřízeny na základě zákona soukromou 

iniciativou (zřízení obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti), ovšem 

s nutností státního souhlasu (Koudelka, 2001).  

Osobně se domnívám, že takto nastavená zákonná úprava spolků s minimem 

kogentních ustanovení, je přijatelná. Jistě s sebou může nést řadu problémů, zejména 

nefunkčnost spolků, jejich neschopnost řešit interní záležitosti, nicméně 

ke zdokonalování vnitřních předpisů sportovních organizací nepochybně přispívá praxe. 

Toto tvrzení lze demonstrovat na rozhodčí a disciplinární komisi sportovních 

organizací. Minimálně každá národní sportovní organizace má svými stanovami zřízen 

disciplinární orgán, který je obvykle nazýván disciplinární komise, byť zákon 

o takovém orgánu spolku nic nestanoví a nepochybně má též zřízenu rozhodčí komisi, 

byť zákon tento orgán ve svém výčtu uvádí pouze fakultativně. Z povahy sportovních 

organizací a podstaty jejich činnosti však jednoznačně vyplývá potřeba uvedených 

orgánů, bylo by zcela nelogické, aby veškeré spory na svých bedrech nesl statutární 

orgán spolku.  

 

                                                 

9
 Kolektiv autorů. Občanský zákoník – komentář. I. svazek. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 1736 str. 

10
 Zájmovými samosprávami jsou například vysoké školy nebo profesní komory. 
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4.2 Hierarchie sportovních organizací 

Pro sport je charakteristická tzv. pyramidová struktura. Jak uvádí Foster (2003), 

jde o soukromoprávní závazný systém, vytvořený globálními mezinárodními 

asociacemi na smluvním základě, dále s povinností podřídit se v něm autoritě 

a jurisdikci mezinárodních sportovních asociací a současně není upraven vnitrostátním 

obecným platným právem. Jak uvádí Hamerník (2012), jde o obligatorní strukturu, která 

je utvářena nadnárodními sportovními organizacemi, ale není upravena platným 

vnitrostátním právem, v podstatě stojí na smluvním základě. Je pak povinností subjektů 

v hierarchii níže postavených podřídit se autoritám, kterými jsou mezinárodní asociace 

a jejich orgány. Pyramidovou strukturu sportovních organizací se pokusím 

demonstrovat na příkladu fotbalu, tento příklad se mi zdá velmi vhodný, zejména proto, 

že široká veřejnost má díky médiím poměrně dobré povědomí o této hře i příslušných 

sportovních organizacích.  

Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí Mezinárodní fotbalová federace (FIFA), 

která sdružuje národní fotbalové asociace včetně Fotbalové asociace ČR (dále též 

„FA ČR“). FIFA organizuje fotbal na mezinárodní úrovni. Mezinárodní sportovní 

organizace, jako je například i FIFA, definují pravidla hry, vykonávají dozor při jejich 

implementaci do národních popř. kontinentálních úprav, zajišťují výkon rozhodnutí, 

upravují vybrané disciplinární sankce a v rámci svých interních předpisů, zpravidla 

stanov, inkorporují arbitrážní doložku určující jurisdikci CAS jako odvolací instance.  

FIFA je však dále rozdělena do konfederací podle kontinentů, jednou 

z konfederací je UEFA (Evropská fotbalová unie). Konfederace jsou tedy v hierarchii 

o stupeň níže než FIFA. Pravidla těchto konfederací musí být proto logicky schválena 

FIFA. Fotbalová asociace ČR je tedy členem UEFA, proto musí respektovat její 

pravidla a rozhodnutí. Členy Fotbalové asociace ČR jsou fotbalové kluby, všichni 

členové klubu musí být zaregistrováni u FA ČR. Členové klubu tak tvoří pomyslnou 

základnu pyramidy.  
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5. Sportovní norma a její specifické znaky 

Pokud se hodlám v této práci zabývat problematikou sankčních mechanismů ve sportu, 

pak základním pojmem, který je třeba vyložit, je pojem sportovní normy, která 

je základním stavebním kamenem jakékoli regulace vztahů ve sportu. Mimo jiné 

i Kubíček (2013) považuje sport za samostatnou společenskou oblast, ve které 

se logicky utváří určité specifické vztahy, vzniká tak potřeba regulace těchto vztahů 

specifickými pravidly - normami. Sport je primárně regulován sportovními normami, 

které mají obvykle podobu sportovních pravidel vydaných orgány příslušných 

sportovních organizací. Jak uvádí například Horák (2010), sportovní norma 

je stanovována a uznávána nestátní sportovní organizací a na rozdíl od právní normy 

se nevyskytuje ve státem stanovené nebo uznávané formě.  

 

5.1 Dělení sportovních norem 

Sportovní normy jsou spjaty především s organizovaným sportem. Řada autorů 

ve vzájemném konsensu, například opět Kubíček (2013) nebo Králík (2001), dělí 

sportovní normy podle kritéria oblasti regulace. Podle naznačeného tedy dělíme 

sportovní normy do dvou skupin. První skupinu tvoří sportovní normy upravující 

zejména vnitřní organizaci sportovních institucí. Tyto normy tak zajišťují zejména 

materiální, finanční, personální a institucionální existenci organizace. Druhá skupina 

obsahuje ty sportovní normy, které upravují pravidla provozování vlastní sportovní 

aktivity, tedy normy vztahující se přímo k pohybové aktivitě. Do této skupiny náleží 

především soutěžní a disciplinární řády nebo přestupková pravidla a především pravidla 

sportu. 

 

5.2 Specifické znaky sportovních norem 

5.2.1 Forma 

Sportovní normy patří do kategorie norem sociálních a vyznačují se specifickými znaky, 

kterými se liší jednak od jiných norem sociálních, jednak navzájem mezi sebou 

(Prusák, 1984). Jako všechny sociální normy mohou mít jak psanou, tak nepsanou 

formu, jak to ostatně uvádí například Zrůst (2013). Jak uvádí opět Prusák (1984), mezi 
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psaná sportovní pravidla můžeme zařadit např. všechna pravidla, která určují způsob 

hry a soutěžení, ale také disciplinární nebo přestupní řády sportovních organizací 

a další. Nepsanými pravidly jsou pak principy fair play. 

Psané normy jsou vydávány sportovními organizacemi na všech úrovních, 

tedy mezinárodními, národními nebo oblastními svazy, ale i jednotlivými sportovními 

kluby. Jsou základem pro rozhodování případných konfliktních situací.  Do této skupiny 

řadíme především pravidla upravující způsob hry, například pravidla fotbalu, 

tedy v podstatě základní pravidla sportu. Psanou formu mají i pravidla sportovních 

organizací, tedy zejména soutěžní, disciplinární a přestupové řády nebo antidopingová 

pravidla.  

Skutečnost, že druhou skupinu pravidel označujeme jako pravidla nepsaná, 

neznamená, že se vyskytují vždy v nepsané podobě. Často bývá totiž jejich souhrn 

písemně vyjádřen či jiným způsobem zachycen (Ondrušová, 2006). Do této skupiny 

spadají sportovní zvyklosti a obyčeje, zcela rozhodně nejvýznamnějším zástupcem 

této skupiny jsou však zásady fair play, které jsou základními morálními požadavky 

na chování při sportu. Podle Kodexu sportovní etiky Rady Evropy znamená Fair play 

mnohem více než jen pouhé respektování pravidel; nese v sobě i pojmy přátelství, 

respektování druhého a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé 

chování. Tento pojmový obsah zahrnuje problematiku boje proti podvádění, umění 

působit lstí i při respektování pravidel, dopingu, násilí (a to jak fyzickému, 

tak i verbálnímu), nečestným výhodám, nerovnosti šancí, nadměrné komercializaci 

a korupci.
11

 

5.2.2 Vznik sportovních norem 

Tvůrcem sportovních norem je sportovní organizace, tedy, jak bude níže ještě 

podrobněji vysvětleno, instituce stojící zcela mimo moc veřejnou. Jak již bylo řečeno 

v předchozí kapitole, pro sport je charakteristická tzv. pyramidová struktura sportovních 

organizací, to znamená, že v základně jsou jednotlivé sportovní kluby, nad nimi 

regionální instituce, o stupeň výše instituce národní a na vrcholu stojí mezinárodní 

zastřešující instituce. Organizace na všech stupních mohou vytvářet svá vlastní pravidla, 

která však nesmějí být v rozporu s pravidly vydanými institucí, která stojí v pomyslném 

žebříčku výše. Například FEI vydává určitá základní pravidla, kterými se musí řídit 

                                                 

11
 Dostupný například z webových stránek MŠMT (online).: www.msmt.cz  
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jednotlivé národní federace, včetně ČJF. Ta však může sama vydávat svá vlastní 

pravidla, která však nesmějí pravidlům FEI nikterak odporovat. Obdobně pak jednotlivé 

oblasti si mohou v rámci pravidel FEI a ČJF utvářet pravidla vlastní, respektive pravidla 

zastřešujících organizací upřesňovat, takto to pokračuje až po klubovou úroveň, 

kdy i klub v rámci stanov může formulovat svá vlastní pravidla.  Jsem-li tedy členem 

určitého klubu, jsem vázán pravidly organizací na všech těchto úrovních. Jedná se tedy 

o mimoprávní regulaci, byť je zcela samozřejmé, že sportovní normy musí odpovídat 

jiným sociálním normám, a to normám právním, musí být s nimi v souladu.  

5.2.3 Dobrovolnost 

Charakteristickým znakem sportovní normy je dobrovolnost. Adresáti sportovních 

norem, tedy ti, komu jsou normy určeny, se jim podrobují dobrovolně, tedy mohou 

si vybrat, zda se jim podrobí či nikoli, například sám si vyberu, zda se budu věnovat 

hokeji a pokud ano, až registrací v některém ze sportovních klubů se stávám adresátem 

příslušných pravidel, která musím dodržovat. Tedy alespoň v českém právu zatím 

převládá princip výslovného členství k asociaci jako předpoklad k disciplinárnímu 

trestání.
12

 Sportovní normy tudíž nejsou všeobecně závazné.  

Jak bylo uvedeno výše, sportovní normy nemají povahu obecně závazného 

pravidla, nejsou uznávány státem, tedy logicky vzato ani s jejich porušením nemůže být 

spojován vznik právní odpovědnosti, pokud tímto jednáním nedojde zároveň k porušení 

právní normy. Dodržování sportovních norem je samozřejmě určitým způsobem 

vynutitelné, primárně právě sportovními organizacemi prostřednictvím jejich vlastních 

mechanismů k tomu určených.  

                                                 

12
 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2007, Sp. zn. 28 Cdo 2865/2006. 
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6. Vnitřní sankční mechanismy ve sportu 

Jak bylo výše již mnohokráte zdůrazňováno, skutečnost, že se v případě sportovních 

organizací jedná výhradně o soukromoprávní regulaci, znamená, že sportovní 

organizace jsou nadány tzv. spolkovou autonomií, to s sebou nese značnou variabilitu 

v pravidlech fungování organizace, průběh jednotlivých řízení nevyjímaje. Zákon 

v podstatě nastavil jen základní mantinely pro činnost spolků, zbývající je ponecháno 

na samotné organizaci, aby v mezích zákona nastavila svá vnitřní pravidla. Sportovní 

organizace tedy vydávají své vlastní regule - sportovní normy, a utvářejí také specifické 

postupy k zajištění jejich dodržování. Interní spory jsou řešeny před orgány 

s rozhodovací pravomocí, které jsou zakládány samotnými sportovními organizacemi 

ve stanovách nebo jiným interním předpisem. Z tohoto důvodu je dána i značná 

variabilita v procesu disciplinárního a arbitrážního řízení, každé řízení je určitým 

způsobem specifické, proto je v podstatě nemožné tato řízení souhrnně dokonale 

charakterizovat, vždy se totiž v takovém případě dopustíme velké míry zobecnění. 

Zcela zásadní postavení v oblasti sportu, zejména na úrovni národních 

sportovních organizací, mají nepochybně disciplinární a arbitrážní řízení. Obě řízení, 

jak již bylo vyloženo výše, jsou však natolik variabilní, že je velmi těžké je obecně 

popsat, obvykle je disciplinární řízení dvouinstanční a arbitrážní řízení jednoinstanční, 

FA ČR má dvouinstanční i rozhodčí řízení, jindy jsou například pevně provázána 

a splývají v jedno řízení, jako například v úpravě Českého atletického svazu (dále také 

„ČAS“), který má stanovami zřízenu disciplinární komisi, proti jejímž rozhodnutím 

se podává odvolání rovnou k arbitrážní radě ČAS, avšak s výjimkou rozhodnutí 

disciplinární komise týkající se porušení antidopingových pravidel, o těch rozhoduje 

rovnou Arbitrážní komise ČOV.
13

 Z uvedeného příkladu je zřejmé, že se jedná o velmi 

problematickou a zejména nepřehlednou oblast, ve které lze jen stěží zobecňovat, přesto 

se o to níže prostřednictvím vybraných příkladů pokusím. 

 

6.1 Disciplinární řízení 

Disciplinární řízení je základním a nejčastěji uplatňovaným sankčním mechanismem 

ve sportu. V jeho rámci jsou projednávána provinění proti psaným i nepsaným 

                                                 

13
 Zdroj: čl. 9 disciplinárního řádu Českého atletického svazu.  
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pravidlům a dalším interním předpisům sportovní organizace. Toto řízení bychom mohli 

s jistou mírou nadsázky přirovnat k trestnímu nebo přestupkovému řízení, neboť i zde 

má rozhodující orgán jakési autoritativní postavení vůči účastníku řízení – provinilci. 

Disciplinární řízení může být vedeno jak na úrovni národní, tak mezinárodní, neboť 

i mezinárodní sportovní organizace mají zřízeny disciplinární orgány, které projednávají 

provinění proti jimi stanoveným pravidlům, příkladem jsou zejména provinění při 

mezinárodních utkáních. Lze tak na tomto místě pro odlehčení vzpomenout provinění 

uruguayského útočníka Luise Suáreze, který na mistrovství světa ve fotbale v roce 2014 

pokousal italského soupeře Chielliniho, toto na prvý pohled humorné provinění řešila 

disciplinární komise FIFA, která útočníkovi Liverpoolu udělila zákaz činnosti ve fotbale 

po dobu čtyř měsíců, a to včetně tréninků s klubem, a zakázala mu nastoupit do devíti 

zápasů za uruguayský tým.
14

 

Za spáchaná provinění je disciplinární orgán sportovní organizace oprávněn 

ukládat tresty stanovené příslušným disciplinárním řádem. Dalo by se říci, 

že disciplinární řízení má v oblasti sportu subsidiární charakter, to znamená, že je tím 

nejzazším prostředkem, jak určité pochybení či porušení sportovní normy v rámci 

sportovního hnutí řešit a uplatní se pouze tehdy, nepostačuje-li k nápravě jiný 

prostředek, například trest stanovený přímo sportovními pravidly jako udělení červené 

karty ve fotbale, potrestání člena vedením klubu podle stanov, uložení napomenutí nebo 

peněžité pokuty sborem rozhodčích na závodech, což umožňují například pravidla ČJF 

a podobně.
15

 

6.1.1 Působnost disciplinárního řádu  

Disciplinární řízení je upraveno procesním předpisem, který je vytvořen vrcholnými 

orgány sportovní organizace, tento předpis nazýváme disciplinárním řádem (dále 

též „DŘ“). Působnost disciplinárního řádu bývá vymezena různě, což se pokusím 

demonstrovat na následujících příkladech. Disciplinární řád Fotbalové asociace ČR, 

který je dle mého názoru poměrně propracovaný, stanoví působnost následovně: „Podle 

tohoto Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FA ČR“) 

se projednávají všechna disciplinární provinění v českomoravském fotbale, tj. všechna 

provinění účastníků fotbalových utkání organizovaných kteroukoliv složkou FA ČR a to 

                                                 

14
 Informace o trestu převzaty z webových stránek www.eurofotbal.cz (online), cit. dne 31.3.2015. 

15
 Srovnej např. NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P. A KOL. (2010). Trestní právo 

hmotné. Obecná část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. s. 50. 
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bez ohledu na to, zda je provinilý členem některé z organizací sdružených v  FA ČR 

či nikoliv.“ Jak z uvedené normy vyplývá, nevztahuje se tato pouze na registrované 

členy, podstatný je vztah k Fotbalové asociaci ČR, disciplinárnímu řádu tak bude 

podléhat například i jakýkoli účastník soutěže, tedy i ten, který není členem FA ČR, 

přičemž lze odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.1.2013, 

sp. zn. 28 Cdo 3074/2012: „Účastník fotbalového utkání vymezený Disciplinárním 

řádem Českomoravského fotbalového svazu může být disciplinárně postižen bez ohledu 

na své (ne)členství v Českomoravském fotbalovém svazu.” Hamerník (2012) v této 

souvislosti hovoří o tzv. nepřímém členství: „Osoby a kluby působící ve sportu mají být 

subjektem disciplinárního řízení pouze v tom případě, kdy před tím, než je disciplinární 

řízení zahájeno, mají nějaký společný právní vztah ke sportovní asociaci vykonávající 

disciplinární řízení. Hovoříme o odpovědnosti díky tzv. nepřímému členství.“ Beloff, 

Kerr a Demetriou (1999) k problematice nepřímého členství uvádějí, že není třeba 

přímého vztahu k dané sportovní asociaci. Nemusí jít nutně o smluvní vztah, ale postačí 

vztah nepřímý, tedy osoba v hledáčku disciplinárních orgánů je ve smluvním vztahu 

ke klubu, ze kterého vyplývá, že se díky příslušnosti k tomuto klubu zároveň zavázala 

dodržovat disciplinární normy a být případně disciplinárně trestána, resp. z vazby klubu 

ke sportovní asociaci vyplývá, že klub souhlasí s případným disciplinárním potrestáním 

svých členů. 

 Oproti tomu disciplinární řád České jezdecké federace (dále jen „DŘ ČJF“) 

stanoví svou působnost následovně: „Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc 

disciplinárních orgánů a upravuje způsob projednávání disciplinárních provinění členů ČJF. 

Stanoví výši disciplinárních trestů.“ Tedy okruh adresátů sportovních norem tohoto 

disciplinárního řádu je oproti předchozímu částečně zúžený a je vymezen jasněji, neboť 

nemůže být pochyb o tom, kdo subjektem disciplinárního řízení být může a kdo nikoli. 

Tento princip výslovného členství k asociaci jako předpoklad k disciplinárnímu trestání 

převládá, podobnou úpravu obsahuje například i disciplinární řád Českého svazu juda (dále 

také „ČSJu“): „Disciplinární řád se vztahuje na projednávání všech disciplinárních 

provinění v ČSJu spojených s porušováním předpisů a norem, účastí ve sportovních 

soutěžích a s nimi souvisejících činností. Je závazný pro všechny orgány ČSJu a členy 

ČSJu, t.j. oddíly/kluby a sportovní kolektivy i jejich individuální členy.“  

 Jsem toho názoru, že vymezení adresátů podle DŘ FA ČR je logičtější, byť 

rozhodnutí, zda konkrétní osoba může být subjektem disciplinárního řízení, může být 



 32 

mnohdy komplikované a jak vidno z výše citovaného judikátu, je někdy nutný i soudní 

přezkum rozhodnutí sportovního orgánu. Může ostatně nastat řada situací, kdy se osoba, 

která je určitým způsobem zainteresována například byť jen na jednom utkání, 

či závodech, dostane do rozporu s pravidly, byť členem vrcholné sportovní organizace 

není. V takovém případě je pak rozhodně nasnadě její potrestání, podmínkou 

samozřejmě zůstává, že v dané chvíli věděla nebo měla vědět, že ji pravidla zavazují. 

Opačného názoru je například Cimbota (2004), který poukazuje na ustanovení čl. 4 

a čl. 36 Listiny základních práv a svobod
16

, s nimiž se dle jeho názoru postup orgánů 

FA ČR uplatňovaný na nečleny spolku (např. v podobě rozhodnutí arbitrážní komise) 

dostává do rozporu. Na druhou stranu však není vyloučena odpovědnost za jednání 

takové osoby podle právních předpisů. Pravidla například nemohou zcela určitě 

zavazovat fanoušky, byť jejich jednání je v úzkém vztahu s konkrétní sportovní akcí, 

nicméně nevhodné chování fanouškovo může být postižitelné jinak, jinými normami, 

a to především normami právními, kdy obvykle bude možno posuzovat takové chování 

podle přestupkového zákona nebo třeba i trestního zákoníku, případě, že dojde ke škodě 

na majetku, pak nastupuje civilněprávní odpovědnost za škodu. Tedy i užší vymezení 

má své opodstatnění, nevznikají pochybnosti o adresátech sportovních norem a osoby, 

které jimi vázány nejsou a dopustí se určitého protispolečenského jednání v úzké 

souvislosti se sportem, mohou za toto své jednání nést odpovědnost nebo být potrestány 

způsoby upravenými právním řádem a současně je zde jistota zachování souladu 

s LZPS, dlužno dodat, že takový proces může být i značně zdlouhavý.    

                                                 

16
 Čl. 4 LZPS: (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 

zachování základních práv a svobod.  

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a 

svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. 

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují 

stanovené podmínky. 

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a 

smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 

ČL. 36 LZPS: (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na 

soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však 

nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. 

(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního 

orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. 

(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgnq
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6.1.2 Disciplinární provinění 

Disciplinárními proviněními rozumí disciplinární řády činy jednotlivců, které jsou 

v rozporu se stanovami, řády, předpisy a rozhodnutími sportovních orgánů. 

Odpovědnost za provinění jednotlivců je však dle disciplinárních řádů (např. DŘ ČJF) 

možno klást i právnickým osobám: „Za disciplinární provinění podle tohoto řádu 

odpovídají fyzické i právnické osoby. Odpovědnost konkrétních jednajících osob těchto 

právnických osob se řídí vnitřními poměry a předpisy těchto právnických osob.“ Tedy 

i klub jako celek může být potrestán, kupříkladu za neomluvenou absenci statutárního 

zástupce na vyhlášení výsledků okresních soutěží a podobně.  

Vymezení provinění v jednotlivých disciplinárních řádech je opět různorodé, 

neboť je nutno přihlížet ke specifikům daného sportovního odvětví. Příkladem 

obvyklého vymezení jednotlivých druhů provinění může být opět například DŘ FA ČR. 

Ten vymezuje v článku 2 disciplinární provinění toliko rámcově, když rozlišuje, 

obdobně jako většina disciplinárních řádů, tyto čtyři typy provinění: 

1. porušení stanov, řádů a předpisů FA ČR, jakož i rozhodnutí jejích orgánů, 

2. porušení pravidel, směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR a všech 

dalších norem upravujících účast v soutěžích FA ČR organizovaných řídícími orgány 

FA ČR všech stupňů, včetně provinění v reprezentaci a mezinárodních stycích, 

3. provinění související s účastí v soutěžích FA ČR organizovaných řídícími orgány 

FA ČR všech stupňů, včetně provinění v  reprezentaci a mezinárodních stycích, 

4. jednání znevažující jméno FA ČR, jeho členů, orgánů, funkcionářů a účastníků 

soutěží. 

Byť se jedná o obecné vymezení, pojme spolehlivě všechna provinění, 

jichž se lze ve sportu dopustit. Upozorňuji zejména na poslední skupinu provinění 

uvedenou pod bodem 4, která v podstatě zahrnuje jednání, které není výslovně 

v rozporu s pravidly, ale je nesportovní, příkladem mohou být posunky na soupeře 

po zápase nebo na rozhodčího, i takové jednání je postižitelné podle norem 

disciplinárního řádu, lze vycítit určitou míru prolínání zásad fair play a dokonce jejich 

vynutitelnost, tedy i normy nepsané, principy fair play nevyjímaje, mohou být 
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postižitelné sankcí.
17

 Nutno dodat, že konkrétně DŘ FA ČR je poměrně unikátní tím, 

že v přílohách uvádí početné příklady k jednotlivým druhům provinění včetně 

odpovídajících potrestání, což považuji za dobré vodítko pro rozhodování, tato úprava 

může být inspirativní pro jiné asociace. 

Shora uvedené vymezení jednotlivých druhů disciplinárních provinění 

je obvyklé, nicméně není dogmatem, jednotlivé disciplinární řády pružně reagují 

na specifika sportovního odvětví a shora uvedené vymezení mnohdy rozšiřují o další 

druhy. Příkladem opět může být Disciplinární řád ČJF, který rozumí proviněním 

i jednání v rozporu s veterinárními pravidly, je logické, že tato provinění jsou typická 

pro sporty se zvířaty, jako je právě jezdectví, canicross a podobně a v jiných 

sportovních odvětvích se neuplatní. 

6.1.3 Druhy trestů v disciplinárním řízení 

Trest je představován určitým omezením či újmou, kterýmiž oprávněná osoba vymáhá 

dodržování pravidel daného společenství, ať se jedná o normy mravní, společenské 

nebo právní. Trest má několik funkcí, v oblasti sportu jsou nepochybně 

nejvýznamnějšími funkcemi preventivní, popř. individuálně preventivní a výchovná. 

Hrozící trest, jeho forma, je vodítkem pro potrestaného, ale i ostatní, jaké chování 

je v dané oblasti žádoucí a které naopak bude sankcionováno, přičemž je pochopitelné, 

že většina jedinců se bude snažit vyhnout se jednání sankcionovanému. V oblasti sportu 

se můžeme setkat i s dalšími funkcemi trestu, například s funkcí satisfakční, která 

má být jakýmsi zadostiučiněním. Lze si představit situaci, kdy v hokeji jeden hráč 

fauluje druhého a přitom ho zraní tak, že nebude schopen dlouhou dobu hrát. Může 

tak pro zraněného být určitým zadostiučiněním, pokud si ani provinilec dlouho 

nezahraje. S funkcí satisfakční do jisté míry souvisí i funkce represivní, tedy, že cílem 

sankce prostě je provinilce potrestat. Za synonymum pojmu trest lze považovat pojem 

sankce, disciplinární řády sportovních institucí však používají výhradně pojem trest, 

                                                 

17
 Principy fair play jsou následující: 1) V soutěži bojuji čestně a podle pravidel. 2)Uznám, že soupeř je 

lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest. 3) Vítězství není důvodem 

k nadřazenosti. 4) I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého. 5) Soutěž má rovné 

podmínky pro všechny hráče či závodníky. 6) V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích 

a pořadatelů, řídím se jimi. 7) Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu 8) Diváci jsou součástí 

sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému. 9) Férové sportovní chování je mi vlastní i 

v každodenních životních situacích. 10) Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům. 
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obdobně jako v trestním právu, náboženství nebo výchově, proto i v této práci 

se přidržíme tohoto výrazu.  

Taktéž v druzích disciplinárních trestů lze napříč jednotlivými řády spatřovat 

určitou variabilitu. Vždy se však setkáváme s trestem, jehož účelem je zejména 

upozornit na nevhodné počínání. Tento trest bývá označován nejčastěji 

jako napomenutí, důtka nebo také výstraha, je trestem nejčastěji ukládaným a také 

trestem nejmírnějším. Bývá ukládán za méně závažná provinění nebo za zcela ojedinělé 

provinění jedince.  

Často ukládaným je trest peněžité pokuty. Výše peněžité pokuty a lhůta 

k jejímu uhrazení je upravena různě v jednotlivých disciplinárních řádech nebo přímo 

v pravidlech sportu a zpravidla je příjmem vrcholné sportovní organizace. Zajímavá 

je zejména otázka vymahatelnosti nezaplacených peněžitých pokut. Některé 

propracovanější disciplinární řády, jako například DŘ FA ČR, mají alespoň rámcově 

stanoveny vnitřní donucovací mechanismy. Konkrétně DŘ FA ČR v příloze 2, čl. 10 

stanoví, že v případech nedobytnosti peněžitých pokut a jiných peněžitých plnění, 

rozhodne disciplinární komise po předchozím písemném upozornění o odebrání 

tří soutěžních bodů družstvu, za jehož provinění, nebo z jehož činnosti nedobytné plnění 

vzniklo. Pokud nelze určit nebo postihnout (např. pro odhlášení nebo nepřihlášení 

se do soutěže) družstvo, z jehož provinění nebo z jehož činnosti nedobytné plnění 

vzniklo, odebere disciplinární komise tři soutěžní body A družstvu dospělých. 

Toto opatření lze použít i opakovaně pokud nebude dosaženo splnění předmětné 

povinnosti. 

Ve velkém množství disciplinárních řádů však žádný donucovací mechanismus 

k vydobytí nezaplacených peněžitých pokut výslovně stanoven není. To považuji 

za velký nedostatek. Vzniká zde velký prostor pro dohady, protože většina sportovců 

není s dalším postupem dostatečně obeznámena, nebo dokonce svévoli orgánů sportovní 

organizace, či existuje nebezpečí nevynutitelnosti sankce, protože rozhodnutí 

disciplinární komise o uložení trestu peněžité pokuty není exekučním titulem a nelze 

tedy v žádném případě pokutu vymáhat ve vykonávacím řízení dle občanského 

soudního řádu. Nekvalitně zpracovaný disciplinární řád tak může být zdrojem nejistoty 

členů organizace a může se v důsledku neblaze projevit na jejich výkonech nebo vztahu 

ke sportu. Je sice pravdou, jak již bylo výše opakovaně uvedeno, že v podstatě záleží jen 

na sportovní organizaci, jakým způsobem vymezí rozsah práv a povinností, jak nastaví 
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konkrétní postupy v konkrétních situacích. Nicméně si myslím, že ani dobrovolného 

adresáta sportovní normy nelze zavázat k něčemu, s čím při nejlepší vůli počítat 

nemůže, co z žádného vnitřního předpisu nevyplývá, jak se to ostatně může dít a děje. 

Myslím si, že v případě, kdy provinilec nezaplatí uloženou peněžitou pokutu, nemůže 

jej sportovní organizace k jejímu zaplacení donutit například zákazem účasti 

v soutěžích, není-li tato možnost přímo upravena interními předpisy organizace. 

Příkladem, kdy není upraven další postup v případě nezaplacení peněžité pokuty, je 

i DŘ ČJF, domnívám se, že v tomto konkrétním případě by se nesplnění peněžitého 

trestu muselo řešit před rozhodčí komisí ČOV jako prvostupňovým orgánem, a to na 

základě čl. 7.2 Statutu Rozhodčí komise ČOV (dále též „RK ČOV“), až toto rozhodnutí 

by bylo exekučním titulem.  

Další, obvyklou skupinu trestů tvoří tresty omezující sportovní činnost 

jednotlivce nebo klubu. Patří sem zejména mírnější forma, kterou je vyloučení 

ze soutěže nebo vyloučení ze závodů, takový trest bývá obvykle ukládán za nesportovní 

chování, například rvačku na ledě, faul a podobně, přísnější formou je zastavení závodní 

činnosti na určitou dobu, v případě provinění funkcionáře zákaz výkonu funkce, které 

je obvyklým trestem v případě dopingových a úplatkářských kauz. Při nejzávažnějších 

proviněních hrozí i vyloučení z organizace.  

6.1.4 Průběh disciplinárního řízení 

Disciplinární řízení je zahájeno buď na návrh dnem doručení návrhu, nebo z podnětu 

nebo v případě, má-li disciplinární orgán za to, že jsou splněny podmínky pro zahájení 

disciplinárního řízení, zahájí je z vlastního podnětu. V některých případech může být 

od stěžovatele požadováno uhrazení poplatku za zahájení disciplinárního řízení, jak 

to stanovuje například již výše citovaný DŘ ČJF.  

 Účastníky disciplinárního řízení jsou obvykle stěžovatel a provinilec, kterého 

jednotlivé disciplinární řády oslovují různě, například i jako obviněného
18

; případně 

jen provinilec, je-li disciplinární řízení zahájeno z podnětu disciplinárního orgánu. 

Disciplinárním orgánem prvního stupně je obvykle disciplinární komise, odvolacím 

orgánem pak zpravidla výkonný výbor sportovní organizace, jak to ostatně stanoví 

například DŘ FA ČR.  

                                                 

18
 Například disciplinární řád České jezdecké federace 
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V některých sportech je dána dokonce složitější struktura disciplinárních orgánů. 

Je tomu tak například v ČJF, kdy je i sbor rozhodčích v DŘ označen jako disciplinární 

orgán a je oprávněn jednat ve věcech disciplinárních provinění, a to těch, která lze 

vyřešit tzv. na místě. V hierarchii nad sborem rozhodčích stojí místně příslušný oblastní 

výbor ČJF, který je projednává všechna disciplinární provinění s výjimkou provinění 

projednávaných sborem rozhodčích nebo disciplinární komisí. Taktéž je příslušný 

k dokončení disciplinárního řízení zahájeného sborem rozhodčích, pokud ten nemohl 

řízení dokončit. K dokončení disciplinárních řízení postoupených jí k projednání Oblastním 

výborem ČJF (dále jen „OV ČJF“), k projednání odvolání proti rozhodnutí OV ČJF 

přijatému v disciplinárním řízení, atd. je příslušná Disciplinární komise ČJF. Nejvyšším 

stupněm v této hierarchii je pak výkonný výbor ČJF, který je obecně vzato příslušný k 

projednání odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise.  

Zamyslíme-li se, uvědomíme si, že i ve fotbale je rozhodčí oprávněn „trestat“ 

přímo při hře. Pravidla fotbalu přímo upravují určité tresty, které je rozhodčí oprávněn 

ve hře uložit za konkrétní, pravidly stanovené situace. Jedná se jednak o tresty herní, 

kterými jsou přímý volný kop a nepřímý volný kop a tresty osobní, tedy napomenutí 

(žlutá karta) a vyloučení (červená karta). V podstatě se tedy jedná jen o terminologickou 

odlišnost, avšak pravomoci sboru rozhodčích jsou jak v jezdectví, tak ve fotbale 

obdobné.  

 Disciplinární orgán má povinnost jednat co nejrychleji, přitom však musí zjistit 

všechny důležité okolnosti případu, v podstatě provádí dokazování. Jednání je zpravidla 

přítomen provinilec, kterého disciplinární orgán předvolá, pokud jeho přítomnost není 

nutná, například všechny podstatné okolnosti jsou zaznamenány v záznamu a protokolu 

o utkání, může disciplinární orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti, jednání je zpravidla 

neveřejné. Jednání mohou být přítomny i jiné osoby, například z řad funkcionářů, je-li to 

třeba k objasnění okolností případu.  

 Po dostatečném objasnění případu vydá disciplinární orgán rozhodnutí, které 

zpravidla obsahuje přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání, 

charakteristiku provinění, za které byl trest uložen, ustanovení disciplinárního řádu, 

podle kterých byl trest uložen a poučení o možnosti odvolání. Je samozřejmostí, 

že řízení může být i zastaveno, například neprokáže-li se provinilci vina, případně může 

být upuštěno od potrestání, nazná-li disciplinární orgán, že samotné projednání zcela 

postačuje k nápravě provinilce. Písemné vyhotovení rozhodnutí s řádným odůvodněním 
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a poučením o opravném prostředku následně doručí účastníkům řízení. Marným 

uplynutím lhůty k podání odvolání nabude rozhodnutí právní moci.  

 Disciplinární řízení je v zásadě dvouinstanční, což znamená, že existuje možnost 

podání odvolání ve stanovené lhůtě v případě, že účastník řízení není spokojen 

se závěry rozhodnutí. Lhůtu určují samy sportovní organizace ve svých disciplinárních 

řádech, nejsou vázány žádným právním předpisem, lhůta může být různě dlouhá, 

zpravidla je však patnáctidenní, DŘ FE ČR však například stanovuje lhůtu pouze 

sedmidenní. Odvolacími orgány jsou zpravidla výkonné výbory sportovní organizace. 

Podání odvolání nemá zpravidla odkladný účinek, to znamená, že například při uložení 

trestu zastavení závodní činnosti nesmí sportovec ani v mezidobí mezi vydáním 

rozhodnutí orgánů první a druhé instance závodit.  

 I po rozhodnutí odvolacího orgánu v disciplinárním řízení má provinilec určité 

možnosti domáhat se svého práva. Prvou možností je rozhodčí řízení před rozhodčími 

orgány sportovní organizace nebo jinými rozhodčími orgány, například RK ČOV, 

Arbitrážním soudem pro sport a v neposlední řadě před obecnými soudy, má-li účastník 

disciplinárního řízení pocit, že rozhodnutí disciplinárního orgánu není v souladu 

s platnými předpisy sportovní organizace nebo je v rozporu se zákonem. Tyto kroky 

však již nelze chápat jako další stupeň řízení disciplinárního.  

 Pokud se zamyslím nad problematikou disciplinárního řízení, nespatřuji velký 

problém ve variabilitě jednotlivých úprav, která, jak shora uvedeno, je dána velkou 

mírou autonomie sportovních organizací a slabou ingerencí státu do této oblasti. Lidé, 

kteří se v oblasti konkrétního sportovního odvětví pohybují, znají nebo by alespoň znát 

měli, pravidla a specifika této oblasti. Sportovní organizaci lze s jistou mírou nadsázky 

označit za stát ve státě, obdobně jako stát si sportovní organizace upravuje vnitřní 

strukturu, pravidla, na základě kterých funguje, sportovní pravidla a tak dále. Jsou-li 

nastavená pravidla v organizaci kvalitní a prostá rozporů, pak v tomto žádný zádrhel 

nevidím. Bohužel, častým jevem jsou právě nedostatečně jasně nastavená pravidla 

(viz např. výše zmiňovaná úprava postupu při nezaplacení peněžité sankce), která jsou 

příčinou nejistoty a problémů, důkazem toho jsou sportovní kauzy, které se dostanou 

až před obecný soud. Myslím si však, že tento problém se nemusí řešit jen vyšší mírou 

zásahu státu, tedy zejména tím, že bude právním předpisem podrobněji upravena 

problematika spolku. Pokud se přidržím výše uvedeného příměru, že sportovní 

organizace je samostatným tělesem, že funguje obdobně jako stát, pak by dle mého 
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názoru bylo dobré, aby harmonizaci procesních pravidel ve sportu prováděl sportovním 

organizacím nadřazený orgán, který by bylo možno obdobně přirovnat k Evropské unii. 

I ta se snaží o harmonizaci práva členských zemí. Je nepopiratelným faktem, že 

procesní pravidla sportovních organizací se vyvíjí na základě zkušenosti, jako příklad 

lze uvést Mezinárodní cyklistickou unii (dále jen „UCI“), která v důsledku vleklého 

řízení s českým cyklistou Romanem Kreuzigerem přistoupila k určité změně, kdy 

k 1.1.2015 založila vlastní antidopingový tribunál k řešení dopingových kauz (do této 

doby byla provinění delegována k rozhodnutí na národní asociace a řešení se tím 

neúměrně protahovalo), nicméně dohled a doporučení v této oblasti od nadřazené 

organizace by nepochybně přispěla k rychlejšímu a efektivnějšímu rozhodování v rámci 

disciplinárních řízení.
19

 

 

6.2 Arbitrážní řízení ve sportu 

O arbitrážním neboli rozhodčím řízení ve sportu lze obecně říci, že v jeho rámci 

jsou projednávány spory vznikající uvnitř organizace, tedy záležitosti spadající 

výhradně do spolkové samosprávy. Orgánem spolku, který rozhoduje v arbitrážním 

řízení, je rozhodčí komise, od tohoto názvu se spolky mohou samozřejmě odchýlit, 

svůj rozhodčí orgán si mohou nazvat i jinak, způsobem, který však vystihuje 

jeho činnost. Pro přehlednost v této části práce používám v souladu s ZRŘ termín 

rozhodčí komise, byť je jím míněn obecně jakýkoli rozhodčí orgán spolku.  

V souvislosti s rozsáhlou rekodifikací soukromého práva doznala i úprava 

vztahující se k rozhodčí komisi spolku změn, a to zejména s ohledem na to, že na řízení 

před rozhodčí komisí (která je však založena v souladu s § 265 a násl. NOZ) se nově 

použije zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále 

jen „ZRŘ“), když konkrétně dle ust. §40e ZRŘ se tohoto zákona použije 

i na rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy v řízení před 

rozhodčí komisí spolku. Důsledkem takového přístupu je např. vykonatelnost 

rozhodčího nálezu. Jak uvádějí například Janák a Trojan (2014), V souvislosti s přijetím 

NOZ se uvažovalo také o přijetí samostatného zákona, který by upravoval otázky 

týkající se rozhodčí komise spolku. Nakonec však bylo od tohoto záměru ustoupeno 

a úprava řízení před rozhodčí komisí spolku byla zařazena do části sedmé ZRŘ.  

                                                 

19
 K tomu viz webové stránky UCI (online) [cit. 2015-3-13] Dostupné z: www.uci.ch 
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Podle ZRŘ obecně platí, že strany se mohou dohodnout, že o majetkových 

sporech mezi nimi, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc 

soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud. Základní 

charakteristikou rozhodčího řízení tedy je svobodná vůle stran. Dohoda stran, 

tedy dobrovolnost podrobit se rozhodčímu řízení, nebývá u sportovních spolků dána. 

Jako příklad lze citovat bod 2 čl. 5 Řádu rozhodčího řízení FA ČR, jehož dikce 

je následující: „I v případech, kdy je dána pravomoc obecných soudů České republiky 

při řešení vzájemných sporů, jsou právnické a fyzické osoby – členové FA, povinni 

předložit návrh na projednání svého sporu či uplatnění svého práva nejprve Sboru 

rozhodců a vyčkat jeho rozhodnutí. Porušení této povinnosti je disciplinárním 

proviněním.“ Citovaná norma tedy naoko popírá podstatu klasického rozhodčího řízení, 

při kterém se strany sporu podřizují rozhodnutí arbitra dobrovolně, na základě rozhodčí 

smlouvy či doložky. Jak si všímá například Cimbota (2004), arbitrážní orgán v tomto 

případě vystupuje obdobně jako stálý soud v rámci sportovní organizace a výslovně 

ukládá oběma stranám sporu pod hrozbou disciplinární sankce, aby svůj spor řešily 

výlučně před tímto orgánem. Jedná se tedy o rozhodčí řízení sui generis. Záměrem 

citovaného usnesení je nepochybně snaha o posílení spolkové autonomie. Byť by 

se mohlo zdát, že takové pravidlo je v rozporu s platným právem, není tomu tak. Důkaz 

o tom najdeme v ZRŘ, ust. § 40h: „Pokud komise ve lhůtě 3 měsíců nerozhodne ve věci 

samé, může strana uplatnit své právo u soudu. Stanovy, vnitřní předpis ve stanovách 

výslovně označený nebo písemně uzavřená dohoda stran mohou lhůtu podle věty první 

prodloužit, avšak ne déle, než na 9 měsíců.“ Je tak zřejmé, že právo respektuje 

autonomii spolků v rozhodování, když upřednostňuje řešení záležitosti uvnitř spolku, 

až pro případ nečinnosti spolkového orgánu stanoví k ochraně účastníků sporu možnost 

obrátit se bez hrozby jakékoli sankce na obecný soud. Nebudou-li stanovy, či stanovami 

upravený předpis obsahovat odchylku, platí, že rozhodčí komise musí ve věci samé 

rozhodnout do 3 měsíců, tak tomu je i v případě FA ČR.  

Řízení před rozhodčí komisí je zahájeno doručením žaloby na adresu uvedenou 

ve stanovách spolku, není-li taková adresa ve stanovách uvedena, doručuje se žaloba 

komisi na adresu sídla spolku. Účastníci arbitrážního řízení bývají označováni různě, 

například podle Řádu rozhodčího řízení FA ČR jsou účastníky navrhovatel a osoba, 

proti níž návrh směřuje, ta bývá označována jako odpůrce.  
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Aby mohlo být řízení zahájeno, musí návrh obsahovat alespoň základní 

náležitosti. V prvé řadě v něm musí být označeni účastníci řízení, navrhovatel tak uvede 

základní identifikační údaje nejen o sobě, ale identifikuje i odpůrce, a to u právnických 

osob uvede název, sídlo, identifikační číslo, u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště 

a datum narození. Z návrhu musí být zřejmé, čeho se navrhovatel domáhá, musí být 

označen předmět sporu, návrh musí být zdůvodněn, uvedené skutečnosti musí být 

podloženy dostupnými doklady, navrhovatel je povinen označit důkazy, jichž 

se dovolává. Navrhovatel by měl formulovat i jakýsi petit, návrh, jak má rozhodčí 

komise rozhodnout. Rozhodčí řízení bývá často zpoplatněno, proto podmínkou bývá 

i zaplacení poplatku v příslušné výši.  

Obvykle mohou účastníci ovlivnit složení rozhodčího orgánu, například Řád 

rozhodčího řízení FA ČR stanoví, že navrhovatel má právo uvést jméno jednoho 

rozhodce, který má být členem senátu, který bude spor rozhodovat, jinak musí návrh 

obsahovat žádost, aby byl rozhodce jmenován předsednictvem sboru rozhodců. 

Druhého člena rozhodčího orgánu navrhne odpůrce, tito dva rozhodci pak zvolí 

ze seznamu rozhodců předsedu. Komise může záležitost projednat a rozhodnout jen 

za přítomnosti většiny svých členů, nejméně však musí být tři. Pokud počet členů klesne 

pod tři, komise nemůže rozhodovat a řízení zastaví. To nebrání tomu, aby ve věci 

rozhodl soud.  

Postup v rozhodčím řízení je upraven v třetí části ZRŘ. Určité promítnutí zásady 

spolkové autonomie i do této oblasti lze spatřovat v ustanovení §40 f odst. 2 ZRŘ, podle 

kterého mohou stanovy, vnitřní předpis ve stanovách výslovně označený, nebo písemně 

uzavřená dohoda stran odchylně od ZRŘ upravit postup, kterým má komise řízení vést. 

Výsledkem je značná variabilita řízení, lze říci, že také řízení před spolkovými 

arbitrážními orgány je vždy řízením sui generis. 

Rozhodci během řízení působí na strany, aby se dohodly na smírném řešení 

sporu. Podaří-li se jim to a strany se rozhodnou uzavřít smír, činí se tak ve formě 

rozhodčího nálezu. Řízení se končí právní mocí rozhodčího nálezu, rozhodčím nálezem 

se rozhoduje právě při uzavření smíru a dále pak ve věci samé. V případech, 

kdy se rozhodčí nález nevydává, končí se řízení doručením usnesení rozhodčího orgánu 

(například je-li řízení zastaveno).  

Proti rozhodčímu nálezu není přípustný opravný prostředek, nabývá tudíž dnem 

doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný 
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(to neplatí, jak bude dále rozvedeno, o rozhodčích nálezech orgánů, které nejsou 

rozhodčími komisemi spolku dle NOZ). Jisté možnosti však strany sporu přesto mají. 

Některé rozhodčí řády upravují dokonce dvouinstanční rozhodčí řízení (například opět 

FA ČR). Obecně však platí, že jsou-li strany schopny dohody, je podle §27 možno 

přezkoumat rozhodčí nález jinými rozhodci. Není-li to možné, mají strany ještě možnost 

soudního přezkumu, o čemž musí být v nálezu řádně poučeny. Podle § 40j ZRŘ 

se připouští, aby soud na návrh strany zrušil rozhodčí nález vydaný rozhodčí komisí, 

a to v případě, že komise rozhodovala spor ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo 

veřejným pořádkem. Jde tedy o rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodnutí 

spolkového orgánu dle ustanovení §258 NOZ, jak o něm bude pojednáno v 8. kapitole 

této práce. Významně je tedy poskytována ochrana straně se slabším postavením, a to 

členovi spolku, který je ve vztahu k arbitrážní komisi v nerovném, podřazeném 

postavení, jak dovozuje i Kohout (2015), členovi spolku se musí dostat v rozhodčím 

nálezu spolkové komise poučení o právu podat návrh na zrušení nálezu k soudu (§ 25 

odst. 2 zák. o rozhodčím řízení) a v případě podání takového návrhu musí soud i bez 

podnětu přezkoumat, zda není dán důvod pro odložení vykonatelnosti rozhodčího 

nálezu (§ 32 odst. 2 a 3 zák. o rozhodčím řízení). 

6.2.1 Srovnání rozhodčího orgánu spolku podle § 258 NOZ s úpravou před 

rekodifikací 

Taktéž před účinností NOZ měly sportovní organizace možnost zřizovat rozhodčí 

orgány, které řešily interní spory. Tehdy i nyní shodně platilo, že rozhodla-li 

se sportovní organizace pro zřízení rozhodčího orgánu, musela ustanovení komise 

výslovně uvést ve svých stanovách. Z.č. 89/2012 Sb. (NOZ) uvádí toliko demonstrativní 

výčet kompetencí rozhodčího orgánu, pamatuje tak zejména na spory mezi členem 

spolku a spolkem o placení členských příspěvků a přezkum rozhodnutí spolku 

o vyloučení člena. Vzhledem k dispozitivnímu charakteru § 265 NOZ záleží však jen na 

spolku, jakým způsobem rozsah působnosti rozhodčího orgánu zúží nebo naopak 

rozšíří: „Je-li zřízena rozhodčí komise, rozhoduje sporné záležitosti náležející 

do spolkové samosprávy v rozsahu určeném stanovami; neurčí-li stanovy působnost 

rozhodčí komise, rozhoduje spory mezi členem a spolkem o placení členských 

příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.“
20

 Úprava 

                                                 

20
 Cit. Ust. § 265 NOZ 

aspi://module='ASPI'&link='216/1994%20Sb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='216/1994%20Sb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='216/1994%20Sb.%252332'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='216/1994%20Sb.%252332'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523265'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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rozhodčího řízení je implementována do procesního předpisu, a to do zákona 

č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (ZRŘ). Ust. § 40e 

tohoto zákona stanoví, že tato zákonná úprava se použije i na rozhodování sporných 

záležitostí náležejících do spolkové samosprávy v řízení před rozhodčí komisí spolku 

(dále jen „komise“) podle občanského zákoníku, ledaže je v této části stanoveno jinak.  

Z toho, co bylo doposud uvedeno, se na první pohled zdá, že se postavení 

rozhodčích orgánů nikterak nezměnilo, avšak opak je pravdou, došlo k výraznému 

posílení jejich vlivu. I před rekodifikací řešily arbitrážní orgány spory uvnitř sportovní 

organizace, avšak jejich rozhodnutí nebyla exekučním titulem. Arbitrážními nálezy 

přiznaným právům hrozilo promlčení, protože tato rozhodnutí nebyla stavěna na roveň 

rozhodnutím orgánů nadaných veřejnou mocí, nedalo se na ně zkrátka aplikovat 

ustanovení o stavení běhu promlčecí lhůty. Jak uvádí Kohout (2015), k tomu dochází 

až nyní v případě zahájení řízení před rozhodčími komisemi spolků dle § 265 NOZ, a to 

ve spojitosti s § 14 zák. o rozhodčím řízení, který určuje, že podání žaloby v rozhodčím 

řízení podle tohoto zákona má stejné hmotněprávní účinky, jako kdyby byla v dané věci 

podána žaloba u soudu. Došlo tak nepochybně k posílení významu rozhodovacích 

pravomocí uvnitř spolků. 

 Přes shora tvrzená pozitiva může nicméně vzniklá situace v praxi přinášet i řadu 

úskalí. Zejména může docházet k určitým nejasnostem ohledně pravomocí arbitrážních 

orgánů, není ani vyloučeno, že v rámci jedné organizace tak vedle sebe budou fungovat 

rozhodčí orgány podle staré právní úpravy a rozhodčí komise založená podle § 265 

NOZ, zapsaná ve veřejném rejstříku, což je zákonnou podmínkou pro vznik tohoto 

orgánu se zákonem deklarovanými kompetencemi. Z uvedeného totiž jednoznačně 

vyplývá, že původní rozhodčí orgán se nestane rozhodčím orgánem dle § 265 NOZ bez 

dalšího, zákon totiž stanoví právě podmínku zápisu orgánu ve veřejném rejstříku. 

Nemusí tak být na první pohled zřejmé, jaký orgán danou věc rozhoduje, nadto není 

vyloučeno, že rozhodčí orgán podle staré právní úpravy bude nazýván rozhodčí komisí 

a rozhodčí orgán dle § 265 NOZ bude označován jinak.  

Aktuální stav je takový, že většina národních sportovních organizací má stanovami 

zřízeny orgány, které se předmětem své činnosti pouze podobají rozhodčí komisi podle 

ust. § 265 NOZ a možností, které nová právní úprava nabízí, dosud nevyužívají, 

příkladem může být Řád rozhodčího řízení FAČR ze dne 6.8.2013, která má zavedeno 

dvouinstanční rozhodčí řízení, kdy v prvním stupni rozhoduje sbor rozhodců 

aspi://module='ASPI'&link='216/1994%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523265'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='216/1994%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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a odvolacím orgánem je arbitrážní komise. Tyto rozhodčí orgány však nejsou zapsány 

ve veřejném rejstříku a jejich rozhodnutí v podstatě nejsou vykonatelná. Plnění z nich 

se lze domáhat jen interně nastavenými procesy. Lze nalézt i takové sportovní 

organizace, které rozhodčí orgány nezřizují vůbec, například Česká jezdecká federace. 

Spory, které tak u jiných sportovních organizací řeší právě arbitrážní orgán spolku, 

mohou být přeneseny na obdobný orgán stojící mimo strukturu federace, tedy 

na Rozhodčí komisi Českého olympijského výboru, o které se níže ještě podrobněji 

zmíním.  
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7. Konkrétní příklady významných orgánů sportovních 

organizací a průběh řízení před těmito orgány 

Shora byl popsán průběh řízení disciplinárního a arbitrážního toliko obecně, výklad byl 

motivován snahou vystihnout co nejpřesněji podstatu řízení zejména před svazovými 

orgány. Oblast sportu je však charakteristická složitou hierarchií, existují spolky stojící 

nad svazy, a to jak na úrovni národní, tak mezinárodní, před jejichž rozhodovacími 

orgány probíhají jednak významná řízení v prvním stupni, jednak terminální stádium 

řízení, která byla zahájena před spolkovými orgány sportovních federací. Pro tuto práci 

jsem vybrala podrobnější charakteristiku řízení před Rozhodčí komisí Českého 

olympijského výboru („RK ČOV“), neboť na národní úrovni se nepochybně jedná 

o jeden z nejvýznamnějších orgánů nadaných rozhodovací pravomocí, přičemž oproti 

obecnému rozhodčímu řízení ve sportu nese určitá specifika. Nelze se pak 

na nadnárodní úrovni nezabývat Sportovním arbitrážním soudem (dále též „CAS“), 

který někteří autoři, například Hamerník, považují za „Nejvyšší sportovní soud,“ s ním 

je úzce spjata i Světová antidopingová agentura (dále jen „WADA“), o jejíž činnosti 

se pro úplnost také v závěru této kapitoly zmíním. 

 

7.1 Rozhodčí komise Českého olympijského výboru 

Český olympijský výbor (dále jen „ČOV“) byl založen 18. května 1899 a je tak jedním 

z nejstarších olympijských výborů na světě. Právní formou je, ostatně jako všechny 

vrcholné národní sportovní organizace, spolkem dle NOZ. Dle Olympijské charty 

je posláním ČOV rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast 

České republiky na olympijských hrách, jakož i zastupovat zájmy českého sportu jako 

celku vůči státu.
21

  

Rozhodčí komise ČOV (dále též „RK ČOV“) je rozhodčí komisí dle NOZ, 

jak to ostatně vyplývá i z  čl. 7.2 Statutu: „Rozhodčí komise ČOV má pravomoc 

rozhodovat spory podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů, (…).“ Její rozhodnutí jsou tedy zároveň exekučními tituly a jsou vymahatelná 

nejen v rámci vnitřních spolkových procesů, ale také ve vykonávacím řízení dle civilně 

                                                 

21
 Citováno z webových stránek ČOV: www.olympic.cz (online). 
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procesních předpisů. Rozhoduje jednak jako orgán prvostupňový, jednak jako jakýsi 

orgán dovolací. Lze ji dle mého názoru považovat za nejvyšší rozhodovací autoritu 

uvnitř národní sportovní spolkové samosprávy.  

7.1.1 Obecně k jednání RK ČOV 

Místem jednání rozhodčí komise je zpravidla sídlo ČOV, které je dle veřejného rejstříku 

na adrese Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha. Komise řeší veškeré případy 

v souladu s platným hmotným právem a Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu 

ve sportu v ČR. Procesní postup je v souladu s Jednacím řádem Rozhodčí komise ČOV. 

Účastníky řízení jsou zpravidla sportovní svazy, může jím být i ČOV, členové 

svazů jako jednotlivci, kterých se týká napadené rozhodnutí, popř. orgány svazů. 

V řízení o porušení antidopingových pravidel je účastníkem řízení vždy také 

antidopingový výbor.
22 

 

Komise v průběhu řízení provádí dokazování, přičemž za důkaz, obdobně jako 

v občanském soudním řízení, mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav 

věci. Zajímavostí je, že náklady spojené s dokazováním, například i zajištění účasti 

svědků u jednání, jde na vrub účastníka řízení, který důkaz navrhnul. Jednání řídí 

předseda Komise, v průběhu je pořizován zápis z tohoto jednání. Jednání může být 

i několikadenní, není vyloučeno ani odročení jednání, je-li to potřeba k provedení 

dokazování.  

Řízení před Rozhodčí komisí končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením 

o zastavení řízení, ke kterému dojde tehdy, zjistí-li se, že Komise není příslušná 

k projednání dané věci. Řízení bude zastaveno také tehdy, vezme-li dovolatel své 

podání zpět. Naproti tomu nálezem se rozhoduje ve věci samé, dle § 18 odst. 3 

Jednacího řádu Nálezem Komise a) potvrzuje dovoláním napadené rozhodnutí, 

b) zrušuje napadené rozhodnutí a nahrazuje je svým rozhodnutím, c) zrušuje napadené 

rozhodnutí a věc vrací orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, k novému projednání 

a rozhodnutí. Závěrečné rozhodnutí musí každý z účastníků obdržet v písemné podobě.  

Rozhodnutí komise je dle § 19 Jednacího řádu RK ČOV konečné a závazné pro 

účastníky a není proti němu zpravidla přípustný opravný prostředek. Výjimkou jsou 

rozhodnutí Komise ve věcech, jejichž předmět se vztahuje k olympijským hrám. 

                                                 

22
 Viz například Nález RK ČOV, č.j  2/2013. 
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V takových případech je přípustné další odvolání k Rozhodčímu soudu pro sport při 

Mezinárodním olympijském výboru v Lausanne. Odvolání k CAS je možné také 

v případě, že to stanoví pravidla národní nebo mezinárodní sportovní organizace.
23

 Toto 

odvolání se podává a projednává podle rozhodčího řádu tohoto soudu a musí být podáno 

ve lhůtě 21 dnů, respektive ve lhůtě stanovené pravidly příslušné sportovní organizace, 

od doručení rozhodnutí komise. 

RK ČOV rozhoduje jednak jako orgán prvostupňový, kdy řízení má charakter 

rozhodčího řízení dle ZRŘ a jednak jako orgán dovolací, kdy rozhoduje o dovoláních 

proti konečným rozhodnutím orgánů sportovní organizace. Věc může být rozhodnuta 

také podle zásad spravedlnosti, ale jen tehdy, pokud účastníci řízení k tomu Komisi 

výslovně zmocnili.  

7.1.2 RK ČOV jako rozhodčí orgán dle ZRŘ 

Jako orgán prvostupňový rozhoduje dle čl. 7.2 Statutu RK ČOV spory podle ZRŘ, 

pokud účastníci uzavřou rozhodčí smlouvu nebo smlouvu o rozhodci v souvislosti 

se sportovní činností, činností sportovních subjektů a jejího zabezpečení nebo je některý 

z účastníků sporu členem ČOV nebo pokud se spor jakkoliv dotýká olympijských her 

nebo olympijského hnutí, zejména ve smyslu čl. 9 odst. 1 Stanov ČOV. Rozhodčí 

smlouva může být uzavřena i formou tzv. veřejné nabídky rozhodčí doložky obsažené 

ve stanovách sportovního subjektu.  

V případě, že zákon vyžaduje zřízení rozhodčí komise sportovního subjektu – 

spolku, je Rozhodčí komise ČOV povolána k rozhodování sporů na základě zmocnění 

obsaženého ve stanovách sportovního subjektu přímo nebo prostřednictvím rozhodčí 

instituce dle 7.3 Statutu RK ČOV.
24

 Jak uvádí Janák a Trojan (2014), s ohledem 

na citovaný článek 7.2 Statutu lze v souvislosti s možnostmi jím danými jednotlivým, 

zpravidla střešním, sportovním organizacím doporučit, aby v případě, kdy budou 

zřizovat rozhodčí komisi, přenesli její působnost právě na Rozhodčí komisi ČOV. 

Lze totiž zaručit, že jakýkoliv spor bude řešen odborníky na spolkovou a sportovní 

problematiku.  

                                                 

23
 Viz odůvodnění Nálezu RK ČOV č. 3/2014. 

24
 Čl. 7.2 Statutu RK ČOV. 
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Rozhoduje-li Rozhodčí komise spor jako prvostupňový orgán podle čl. 7.2.2 

Statutu RK ČOV na základě rozhodčí smlouvy jako externí rozhodčí orgán, může být 

komise zavázána i pravidly externí organizace, jak tomu ostatně bylo v již dříve 

zmiňovaném sporu Romana Kreuzigera s Českým svazem cyklistiky, kdy UCI 

delegovala případ na národní federaci - Český cyklistický svaz, ten v souladu 

s Antidopingovými pravidly mezinárodní cyklistické federace (dále jen „UCI ADR“) 

postoupil věc k projednání RK ČOV jako externímu rozhodčímu orgánu: „Pro tento 

případ UCI ADR stanoví, že externí tribunál se přijetím případu k jeho rozhodnutí 

zavazuje rozhodovat případ dle UCI ADR s tím, že řízení před tímto externím 

tribunálem se z procesního hlediska má řídit procesními předpisy upravujícími řízení 

před externím tribunálem s přihlédnutím k některým ustanovením UCI ADR.“
25 

 

Na tomto místě je potřeba ve stručnosti připomenout případ českého cyklisty 

Romana Kreuzigera, ve kterém Komise rozhodla nálezem pod č.j. 3/2014. Panel expertů 

při mezinárodní cyklistické federaci (UCI) objevil značné výkyvy v biologickém pasu 

Kreuzigera, experti došli k závěru, že Kreuziger s vysokou pravděpodobností užil 

zakázané látky nebo metody. UCI uložila Kreuzigerovi dočasný zákaz účasti 

v soutěžích, a to do doby, než Antidopingová komise UCI zákaz zruší, nebo až ve věci 

rozhodne Sportovní arbitrážní soud (CAS) a zákaz zruší, nebo než bude přijato konečné 

rozhodnutí v souladu s pravidly UCI. Kreuziger proti rozhodnutí UCI o dočasné 

suspendaci podal odvolání k CAS, hájil se tím, že u něj nebyla nikdy provedena 

dopingová kontrola s pozitivním výsledkem, ten je ale zamítl. Následně UCI celou věc 

postoupila na národní úroveň Českému svazu cyklistiky, aby tedy vydal konečné 

rozhodnutí v souladu s pravidly UCI. Vzhledem k důležitosti této kauzy uzavřel Český 

cyklistický svaz s Romanem Kreuzigerem a ČOV rozhodčí smlouvu, kterou přenesl 

smluvně pravomoc na externí rozhodčí orgán, který je však na republikové úrovni zcela 

určitě tím nejkompetentnějším. Dne 22.9.2014 RK ČOV rozhodla v řízení de novo 

o tom, že se Roman Kreuziger nedopustil porušení antidopingových pravidel UCI. 

Kauza se však táhne dál, protože UCI podala proti rozhodnutí RK ČOV odvolání 

k CAS, který se touto kauzou bude zabývat v podstatě podruhé.  

Toto konkrétní řízení před RK ČOV bylo poměrně výrazně modifikováno, jak 

je i v citovaném nálezu výslovně uvedeno, řízení muselo být ukončeno ve lhůtě jednoho 

                                                 

25
 Nález RK ČOV Č. 3/2014, ČL. 1.1  



 49 

měsíce od doručení vyrozumění o zahájení řízení stranám, což je požadavek čl. 280 UCI 

ADR, současně do řízení významně zasahovala Mezinárodní cyklistická federace, byť 

neměla postavení účastníka řízení, nicméně UCI ADR této vrcholné sportovní 

organizaci zajišťuje přesto řadu procesních práv (například právo obdržet kopii spisu, 

právo vyjádřit se a požadovat uložení sankce atd.). Nutno dodat, že UCI v důsledku 

kauzy českého cyklisty vyhodnotila postup UCI, kdy se dopingové kauzy delegují 

na národní svazy, jako zcela neefektivní, od 1.1.2015 tak v UCI působí vlastní 

antidopingový tribunál, proti jehož rozhodnutí je možno se odvolat přímo k CAS, 

od tohoto kroku si UCI slibuje zejména zefektivnění a zrychlení řízení v dopingových 

kauzách.
26

 

7.1.3 RK ČOV jako dovolací orgán 

Jako orgán dovolací rozhoduje Rozhodčí komise ČOV v tříčlenném senátu zejména 

o dovoláních proti pravomocným rozhodnutím sportovních subjektů o porušení 

antidopingových pravidel, rozhodování o dovoláních v případech, kdy tuto pravomoc 

zakládají stanovy nebo jiné předpisy příslušného sportovního subjektu a rozhodování 

o dovolání proti rozhodnutí sportovních subjektů – členů ČOV nebo rozhodnutí 

ve sporu, jehož předmět se vztahuje k olympijským hrám (uplatní se až po vyčerpání 

všech opravných prostředků v rámci sportovní organizace).
27

  

Statut Rozhodčí komise ČOV užívá ve svém Statutu výhradně termín dovolání, 

kterým se v právu rozumí mimořádný opravný prostředek proti pravomocnému 

rozhodnutí, přičemž dovolání nemá odkladný účinek. Domnívám se, že tento termín 

je ve Statutu volen záměrně, neboť řízení před Rozhodčí komisí  ČOV nelze považovat 

za jakýsi další stupeň jiných řízení na spolkové úrovni, nadto podání dovolání 

k RK ČOV též nemá odkladný účinek na rozhodnutí vydané spolkovým orgánem, 

například je-li sportovci uložen zákaz účasti v soutěžích, pak tento je sportovec povinen 

dodržovat až do doby rozhodnutí RK  ČOV, v mezidobí závodit nesmí. Nicméně 

v Nálezech Rozhodčí komise se setkáme i s pojmem odvolání (tak tomu je například 

v Nálezu č.j. 1/2014). Dle mého názoru se jedná o chybnou terminologii Komise. Vždyť 

i v citovaném Nálezu bylo zcela nepochybně rozhodováno o dovolání. To vyplývá 

z čl. 13.2.2 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice: 

                                                 

26
 Bližší informace dostupné na: http://www.uci.ch/search/?q=doping  

27
 Citováno ze statutu Rozhodčí komise ČOV, čl. 7.1. 
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„V případech, kdy nelze uplatnit článek 13.2.1, je možné se odvolat k nezávislému 

a nestrannému orgánu příslušného Svazu v souladu s jeho pravidly. Proti rozhodnutí 

Svazu může být podáno dovolání k Rozhodčí komisi ČOV podle jejích pravidel.(…)“  

Lhůta k podání dovolání je zpravidla 21 dní, stanovy sportovní organizace 

mohou stanovit lhůtu delší. Dovolání musí splňovat určité náležitosti uvedené v § 11 

Jednacího řádu RK ČOV, dovolatel musí uvést, proti jakému rozhodnutí jeho dovolání 

směřuje, jaký orgán jej vydal, samozřejmostí je přiložení kopie rozhodnutí, proti 

kterému je dovolání podáváno. V dovolání musí být formulováno, čeho se dovolatel 

dovolává, jak chce, aby Komise rozhodla, tedy, zda žádá zrušení napadeného 

rozhodnutí nebo jeho změnu, popř. jakou. Je povinen uvést i důkazy, jichž se dovolává, 

přičemž listinné důkazy přikládá přímo k dovolání, pokud je nemá k dispozici, 

je dovolatel povinen uvést lhůtu, ve které tyto důkazy Rozhodčí komisi dodá. Dovolatel 

je také povinen označit stanovy či řády instituce, podle kterých bylo napadené 

rozhodnutí vydáno, Jednací řád dokonce stanoví povinnost přiložit v kopii tyto stanovy 

k dovolání. Dovolání musí být podepsáno. Stanoví-li si dovolatel pro řízení zástupce, 

je taktéž povinen doložit plnou moc a sdělit kontaktní údaje zástupce pro řízení.  

Chybí-li podání některá z podstatných náležitostí shora uvedených, je Komise 

oprávněna požadovat její doplnění.  

 Shledá-li komise dovolání úplným a je-li zřejmé, že projednání věci spadá do její 

pravomoci, doručí druhému účastníku řízení jedno vyhotovení dovolání společně 

s výzvou, aby se k tomuto dovolání ve lhůtě, která činí zpravidla 15 dní, vyjádřil. Poté 

bývá nařízeno jednání. Věc může být projednána i bez jednání, navrhne-li to některý 

z účastníků, popř. navrhne-li to Komise a všichni účastníci s tím souhlasí. Jednání 

se nenařizuje také tehdy, rozhoduje-li se pouze o procesních podmínkách nebo zrušení 

napadeného rozhodnutí z důvodů čistě právních. Komise obešle účastníky 

s dostatečným předstihem, aby se mohli na jednání řádně připravit, jednací řád stanoví 

lhůtu 15 dní před jednáním. Povinnost účastníka dostavit se k řízení osobně je dána 

pouze tehdy, má-li být vyslechnut, jinak může být jednáno i v jeho nepřítomnosti. 

 

7.2 Arbitrážní soud pro sport  

Bezpochyby nejvyšší rozhodovací autoritou v oblasti sportu na světové úrovni 

je arbitrážní soud pro sport – Court of arbitration for sport (dále proto též “CAS”). CAS 
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byl vytvořen v roce 1983 Mezinárodním olympijským výborem (dále též “MOV”). Sídlí 

ve švýcarském Lausanne, lex arbitri o procesních otázkách je vždy švýcarské právo, 

ať rozhoduje pobočka CAS kdekoli na světě. To je velmi významné, protože tak 

je zajištěna konzistence procesního režimu před CAS. CAS je orgánem zcela 

nezávislým na jakékoli jiné sportovní organizaci. Od závislosti na MOV se CAS 

oprostil v 90. letech 20. století, kdy v roce 1993 na Mezinárodní konferenci o právu 

a sportu v Lausanne byla představena nová koncepce CAS, o rok později byl zřízen 

Mezinárodní arbitrážní výbor pro sport (“ICAS”), který převzal správu a financování 

od MOV, čímž byla dovršena absolutní nezávislost CAS.
28

 ICAS  má statut nadace, 

skládá se z dvaceti odborníků v oblasti sportu a práva. V čele stojí prezident, který 

je zároveň prezidentem CAS. ICAS tak lze označit za nejvyšší orgán CAS. Má rozsáhlé 

pravomoci, k nejvýznamnějším patří pravomoc jmenovat rozhodce CAS.  

CAS je institucí řešící spory v oblasti sportu, a to prostřednictvím arbitráže 

a mediace, a to na základě specifických procesních pravidel, jež byla vytvořena 

s ohledem na specifika sportu.
29

 Jak uvádí Hamerník (2007), oproti řádným soudům 

může CAS nabídnout znalost specialistů v oboru, nízké náklady, velmi rychlé jednání 

a prostředky k vyřešení sporů ve sportu s ohledem na specifické potřeby mezinárodního 

sportovního společenství.
 

Na velký význam CAS poukazuje i Kořínková (2011), 

která dovozuje, že CAS jakožto stálý rozhodčí soud hraje roli „mezinárodního soudu 

pro sport“ a představuje největší autoritu v oblasti řešení sportovních sporů, když 

většina mezinárodních sportovních federací a Světová antidopingová agentura 

inkorporovaly do svých stanov nebo jiných předpisů arbitrážní doložku určující 

jurisdikci CAS jako odvolací instance, čímž učinily CAS exkluzivním soudním 

tribunálem, když arbitráž před CAS se tak stává jediným možným opravným 

prostředkem proti rozhodnutím vydaným interními orgány sportovních federací 

s rozhodovací pravomocí. Cassini (2011) dovozuje, že má CAS i více tváří, byť má 

statut rozhodčího soudu. Svou činností připomíná současně řádný soud, když řeší 

komerční kauzy (např. transfery hráčů), vedle toho správní soud, když si musí poradit 

s odvoláním vůči rozhodnutím orgánů sportovních svazů, popř. ústavní soud 

                                                 

28
 Volně převzato z: REEB, M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport. In The 

Court of Arbitration for Sport: 1984-2004. Haag : T.M.C. Asser Press, 2006, s. 31-39;  

PAULSSON, J. Arbitration of International Sports Disputes. In The Court of Arbitration for Sport: 1984- 

2004. Haag : T.M.C. Asser Press, 2006. 
29

 Volně přeloženo z webových stránek CAS (online). [cit. 2015-3-29]. Dostupné z: http://www.tas-

cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html 
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u příležitosti rozhodování sporů o tom, která ze sportovních institucí je kompetentní 

k přijetí rozhodnutí, a dokonce v neposlední řadě připomíná i trestní tribunál, 

když se zabývá kauzami a důkazním řízením při porušení dopingových pravidel.
30

 

Struktura CAS je detailně popsána na jeho webových stránkách.
31

 Druhy  řízení 

před CAS, jež budou níže rozebrány, jsou upraveny v kodexu CAS (Code of Sports-

related Arbitration). Pro výkon svých pravomocí je CAS složen toliko ze dvou komor. 

První z nich, Ordinary Arbitration Division, řeší běžné komerční spory, druhá, Appeal 

Division, odvolání proti konečným rozhodnutím orgánů sportovních organizací.  

7.2.1 Řízení před Ordinary Arbitration Division 

V rámci tohoto tzv. řádného arbitrážního řízení se, jak uvádí Hamerník (2007), řeší 

kauzy, které vznikly v rámci smluv uzavřených mezi stranami sporu, týkající 

se sponzorství, televizních práv ke sportovním událostem, nebo spory mezi sportovcem 

a jeho manažerem a tak dále. Pravomoc CAS v těchto případech je tedy založena 

konsensem stran, typicky ve formě rozhodčí doložky ve smlouvě. Tato komora 

má samozřejmě menší nápad, než komora druhá, zabývající se odvoláními proti 

konečným rozhodnutím sportovních asociací.  

Jako příklad sporu, který byl před Ordinary Arbitration Division již před lety 

projednáván, uvádím spor mezi COC (Canadian Olympic Comitee) a Beckie Scott, 

kanadskou běžkyní na lyžích na straně jedné a IOC (MOV) na straně druhé, rozhodnutí 

je vedeno pod sp. zn. 2002/O/373 a bylo vydáno dne 18.12.2003.  

Scottová skončila na Olympiádě v Salt Lake City v běhu na lyžích na 2x5 km 

původně třetí za Ruskami Danilovovou a Lazutinovou. Závod se běžel 15.2.2002. 

Danilovová a Lazutinová byly následně, a to dne 21.2.2002, před závodem na 4x5 km 

s pozitivním výsledkem testovány na darbepoetin. MOV rozhodl tak, že Danilovovou 

diskvalifikoval ze závodu na 30 km a vyloučil ji z další účasti na těchto Olympijských 

hrách. FIS byla povinna upravit pouze výsledky závodu na 30 km, Ruský olympijský 

výbor byl povinen zajistit navrácení medaile z tohoto závodu MOV. Z ostatních soutěží 

OH, kterých se Danilovová zúčastnila před pozitivním dopingovým testem, však, zcela 

nepochopitelně, diskvalifikována nebyla. Lazutinová byla pozitivně testována již 

                                                 

30
 Citace Cassiniho převzata z: HAMERNÍK, P. Je rozhodčí soud pro sport skutečně „Nejvyšším 

sportovním soudem?“ Právník. 11/2012. Str. 1208. 
31

 http://www.tas-cas.org  
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před OH, dostala od FIS zákaz na dva roky, a to od 8.12.2001, Her se tak vůbec 

zúčastnit neměla. V souladu s tímto zjištěním výkonná rada MOV anulovala veškeré 

výsledky Lazutinové na Olympijských hrách v Salt Lake City. Stalo se tak 29.6.2003. 

Výsledkem toho bylo, že Scottová získala stříbrnou medaili, protože Danilovové bylo 

ponecháno zlato ze závodu na 2x5 km, které získala před dopingovou kontrolou. 

Scottová jakož i COC byly však toho názoru, že i všechny výsledky Danilovové na OH 

měly být anulovány a že má tak Scottová nárok na zlato. CAS dal v tomto případě 

skutečně za pravdu Scottové, přičemž své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle čl. 25, 

bod 2.2.1 Olympijské charty musí být v případě, že je sportovec z OH vyloučen, musí 

být diskvalifikován ze všech soutěží, kterých se na hrách účastnil a všechny medaile, 

které při hrách získal, musí být vráceny MOV. Scottová tedy nakonec získala vytoužené 

zlato, byť samozřejmě bezprostřední radost z vítězství po závodě a právo stát na stupni 

nejvyšším před tisíci diváků za tónů národní hymny jí nemůže být ničím nahrazena. 

Nelze nevzpomenout, že v důsledku tohoto se česká závodnice Kateřina Neumannová 

posunula ve výsledkové listině závodu na 2x5 km na druhé místo za Scottovou a zpětně 

tak získala stříbrnou medaili.  

7.2.2 Řízení před Appeal Division 

Druhá komora, Appeal Division, rozhoduje ve věcech napadaných finálních rozhodnutí 

sportovních asociací, tedy těch, které v rámci struktury sportovního svazu rozhodovaly 

v posledním stupni a zároveň stanovy sportovní organizace nebo interní předpisy 

stanoví možnost podání odvolání k CAS. Jak uvádí Hamerník (2007), často je tomu 

tak v případech disciplinárních řízení v dopingových kauzách. Jurisdikci CAS uznává 

ve svých stanovách například i Mezinárodní jezdecká federace, která ostatně jako první 

přijala do svých stanov arbitrážní doložku.
32

 Je samozřejmé, že podání směřující 

k této divizi, tvoří naprostou většinu všech věcí projednávaných před CAS. Je to dáno 

také tím, že velké množství sportovních organizací uznalo Světový antidopingový 

kodex vydaný WADA, který v článku 13 upravuje možnost odvolání proti rozhodnutí 

orgánu sportovní organizace ve věcech týkajících se porušení anti-dopingových pravidel 

k CAS.
33

 Podmínkou samozřejmě je vyčerpání všech dostupných prostředků 

před orgány dané sportovní organizace, vzhledem ke složitosti rozhodovacích procesů 

                                                 

32
Podrobněji viz http://www.tas-cas.org 

33
 Světový antidopingový kodex, čl. 13. 
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uvnitř některých sportovních organizací a mnohdy i nesrozumitelnosti pravidel však 

nebývá jednoduché určit, zda je rozhodnutí sportovní organizace skutečně finální 

či nikoli.
34

 Appeal Division vždy vede tzv. řízení de novo, to znamená, že není vázána 

skutkovými zjištěními a závěry orgánu sportovní organizace, který napadené rozhodnutí 

vydal. 

Jak uvádí Hamerník (2012), který je na problematiku CAS naším předním 

odborníkem, v odvolacím řízení před CAS dochází k zachování určitého standardu 

aplikací souboru principů, které vznikly vně sportovního sektoru při rozhodování 

obecných soudů, například typicky práva na spravedlivý proces, nebo principu 

ne bis in idem (tento princip je jedním ze základních právních principů a znamená, 

že nelze rozhodovat dvakrát o témže, ve sportu se projeví tak, že nelze ani sportovce 

potrestat dvakrát za jeden prohřešek),
35

 což může být v určitém smyslu chápáno jako 

prolomení autonomie sportu na právu. Nelze si nevšimnout, že v odvolacím řízení 

před CAS, kdy je rozhodováno v disciplinárních kauzách, rozhodčí soud pro sport 

vystupuje spíše jako trestní soud, v takových řízeních lze vycítit podřazené postavení 

sportovce vůči druhému účastníku řízení, obvykle sportovní asociaci, sportovci hrozí 

za určité provinění (nejčastěji za porušení antidopingových pravidel) trest, obdobně jako 

obžalovanému v trestním řízení, takové postavení soukromoprávní instituce, jakou CAS 

bezpochyby je, je naprosto unikátní a specifické. CAS, byť má statut rozhodčího 

orgánu, je tedy v tomto ohledu v podstatě jakýmsi unikátním hybridem. 

Případem, o kterém také rozhodovala Appeal Division, je i již v předchozí 

podkapitole zmiňovaný případ českého cyklisty Romana Kreuzigera. V podrobnostech 

ke skutkovému stavu věci lze na tomto místě odkázat na předchozí podkapitolu, kde byl 

případ zmiňován v souvislosti s řízením probíhajícím před RK ČOV. Případ Romana 

Kreuzigera se před CAS dostal tím způsobem, že Kreuziger podal odvolání 

proti rozhodnutí UCI o dočasné suspendaci ze dne 5.8.2014, kdy bylo rozhodnuto 

o dočasném zákazu účasti ve všech soutěžích, a to do doby, než buď Anti-dopingová 

komise UCI zákaz zruší, nebo až ve věci rozhodne Sportovní arbitrážní soud (CAS) 

                                                 

34
 K tomu srovnej např. rozhodnutí Appeal Division  CAS 2002/A/362 Dostupné z: 

http://jurisprudence.tas-cas.org/sites/CaseLaw/Shared%20Documents/362.pdf (online), cit. 26.3.2015. 

35
 K tomu blíže např. HAMERNÍK, P. Je rozhodčí soud pro sport skutečně „Nejvyšším sportovním 

soudem?“ Právník. 11/2012. Str. 1214 - 1215. 
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a zákaz zruší, a nebo než bude přijato konečné rozhodnutí v souladu s pravidly UCI. 

CAS však rozhodnutí UCI o dočasné suspendaci Kreuzigera potvrdil, neboť tento 

postup je zcela v souladu s pravidly UCI, jakož i se Světovým antidopingovým 

kodexem, který, jak bude rozvedeno v další podkapitole tohoto textu, zavádí pojem 

neanalytické porušení pravidel, které umožňuje uplatnit sportovní organizaci sankci 

i v případě, kdy nebyl proveden žádný dopingový test s pozitivním výsledkem, avšak 

jsou zde jiné důkazy, které svědčí závěru porušení anti-dopingových pravidel.
36

  

Jak se shora uvedeného vyplývá, nejednalo se v tomto případě o konečné 

rozhodnutí a případ tak v těchto dnech leží před CAS znovu, stalo se tak poté, co, 

jak bylo popsáno v předchozí podkapitole, ve věci meritorně rozhodla RK ČOV a proti 

jejímu rozhodnutí si UCI podala odvolání. 

V souvislosti s případem Romana Kreuzigera se jeví jako vhodné upozornit na 

provázání jednotlivých rozhodujících orgánů ve sportu. Jak lze dovodit z výše 

uvedených informací, RK ČOV jakož i CAS mohou figurovat jako orgány rozhodčí, 

tedy prvostupňové, které mají rozhodnout spor mezi dvěma stranami a jako orgány 

druhého stupně (dovolací v případě RK ČOV, jak to vyplývá ze Statutu RK ČOV 

a odvolací o CAS Appeal Division). Oba orgány také mohou rozhodovat jednu věc 

v instančním postupu, a to v případě, kdy proti rozhodnutí RK ČOV je možno odvolat 

se k CAS (umožňují-li to stanovy či jiné interní předpisy, jedná-li se o věc vztahující 

se přímo k olympijským hrám). Oba orgány také mohou rozhodovat na sobě v podstatě 

nezávisle a odděleně ve dvou různých řízeních, tak, jak tomu bylo v případě cyklisty 

Kreuzigera. Stane se tak za předpokladu, že k CAS se věc dostane instančním 

postupem, to znamená, že je podáno odvolání proti rozhodnutí jiného, svazového 

orgánu. I přes rozhodnutí CAS se strany mohou dohodnout, že spor předají RK ČOV, 

RK ČOV pak rozhoduje na základě konsensu stran, tedy jako skutečný arbitrážní soud, 

nikoli jako těleso odvolací. Proti takovému rozhodnutí RK ČOV je však opět možné 

podat odvolání k CAS, připouští-li to příslušné předpisy. Obdobně je tomu tak i v kauze 

Kreuziger, kdy UCI proti meritornímu rozhodnutí RK ČOV podala odvolání k CAS, 

který tak již podruhé bude v této věci rozhodovat. Uvedený příklad je důkazem 

složitosti a nepřehlednosti rozhodování ve sportu a jen skutečný odborník zabývající 

                                                 

36
 Volně citováno z rozhodnutí CAS 2014/A/3694, dostupné na: http://www.tas-

cas.org/fileadmin/user_upload/Award_motivated_3694__FINAL__internet.pdf (online), cit. 25.3.2015. a 

čl. 2.2 Světového antidopingového kodexu. 



 56 

se touto oblastí je schopen vyčerpat veškeré možnosti, které mu tento systém nabízí, tak, 

jak se tomu dle mého názoru stalo v právě v případě Romana Kreuzigera. 

Jednoznačným nedostatkem tohoto systému jsou průtahy v řízení, než spatří světlo světa 

meritorní pravomocné rozhodnutí, může sportovci utéct podstatná část kariéry mezi 

prsty. Vrátím-li se ještě naposledy k případu českého cyklisty, pak rozhodnutí CAS by 

mělo světlo světa spatřit na přelomu dubna a května 2015, do té doby může Kreuziger 

závodit, protože rozhodnutím RK ČOV bylo shledáno, že antidopingová pravidla UCI 

neporušil, avšak pokud CAS rozhodne, že se proti antidopingovým pravidlům UCI 

provinil, budou veškeré výsledky anulovány, lze si jistě představit, jak je vědomí tohoto 

pro sportovce nepříjemné. Nicméně, je třeba předestřít, že ani dlouho očekávané 

rozhodnutí CAS nemusí být konečné, neboť za určitých výjimečných okolností lze proti 

rozhodnutí CAS podat odvolání k Švýcarskému federálnímu tribunálu. V tomto 

konkrétním případě cesta k švýcarskému soudu zůstane otevřena, protože UCI sídlí 

ve Švýcarsku. V takovém případě totiž (má-li alespoň jedna ze stran sporu sídlo 

ve Švýcarsku) nedává Kodex CAS (čl. R46 a R59) stranám možnost dohodnout se, 

že nález CAS nebude napadán za účelem jeho zrušení. Další vývoj případu českého 

cyklisty je otázkou. Vyloučen snad nemůže být ani další postup, například 

před Evropský soudní dvůr či třeba Evropský soud pro lidská práva, nicméně takový 

postup, byť je poměrně průkopnický, jak jsme již v minulosti byli tohoto svědky,
37

 

je velice zdlouhavý, sportovci tak sice může přinést očištění jeho jména, avšak zcela 

určitě se tak stane až po ukončení jeho sportovní kariéry. Doufejme tedy, že verdikt 

CAS bude pro cyklistu Kreuzigera příznivý a my jej budeme moci sledovat 

ve světových cyklistických podnicích.  

7.2.3 Další typy řízení před CAS 

Dalším typem řízení, které lze před CAS vést, je řízení mediační, které však tvoří 

zanedbatelnou část celkového počtu podání.
38

 Toho však logicky nelze užít v těch 

případech, kdy předcházelo disciplinární řízení v rámci sportovní organizace, neboť, 

jak bylo uvedeno již v podkapitole 6.1 této práce, disciplinární řízení před orgány 

sportovních organizací se velmi podobá řízení přestupkovému či procesnímu, když jeho 

předmětem je porušení chráněného zájmu (porušení pravidel apod.) a jeho cílem 

                                                 

37
 Ostatně jak to udělali i dálkoví plavci Meca Medina  a Igor Majcen, rozhodnutí ESD (online) dostupné 

z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-519/04  
38

 To vyplývá ze statistik dostupných na webových stránkách CAS (www.tas-cas.org)  
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je uložit za toto provinění trest. Lze tedy dovodit jakési nerovné, podřazené postavení 

provinilce v disciplinárním řízení. Tato charakteristika absolutně nekoreluje s podstatou 

mediačního řízení, které spočívá v nalézání konsensu prostřednictvím mediátora, 

což je třetí, nezávislá osoba. Mediační řízení je nezávazný a neformální postup, 

kdy se strany dohodnou, že se v dobré víře pokusí prostřednictvím mediátora 

dohodnout, což je hlavním cílem mediačního řízení. Není-li konsensu dosaženo, mají 

strany možnost řešit spor v rámci řádného arbitrážního řízení u Ordinary Arbitration 

Division,
39

 nebo, jak uvádí mimo jiné Hamerník (2007), mohou se obrátit k jinému 

arbitrážnímu či soudnímu tribunálu. 

Dalším specifickým druhem řízení před CAS je arbitrážní řízení 

na Olympijských hrách nebo jiných významných sportovních podnicích, například 

mistrovsvích světa. Na dobu trvání sportovní akce ustanoví ICAS speciální tribunály  

ad-hoc, které mají za úkol během 24 hodin řešit spory vzniklé na základě Olympijské 

charty, obecných principů právních a vlády práva (rule of law), jejichž aplikaci CAS 

považuje za vhodnou.
40

 Jak uvádí opět Hamerník (2007), ad-hoc tribunál například 

při Olympijských hrách v Naganu rozhodoval o tom, zda český národní hokejový tým 

nastoupí ve čtvrtfinále proti USA nebo proti Bělorusku. Během olympijských her totiž 

nastupoval za švédský tým hráč s americkým občanstvím. Tím hrozila švédskému týmu 

kontumace výsledků. Kdyby došlo ke kontumaci tak by český tým nastoupil proti 

Bělorusku. Jak uvádí Hamerník (2007), který tento případ podrobně analyzuje, IIHF 

se rozhodla výsledky již odehraných utkání ponechat v platnosti a pouze vyloučila 

švédského hráče z olympijského turnaje. Proti tomuto rozhodnutí se česká a švédská 

strana odvolala k ad hoc Division tribunálu. Ten rozhodl dle „olympijských ideálů 

pravidel fair play“ a odvolání odmítl, protože český celek se švédským neprohrál a prý 

by údajně český tým díky požadované kontumaci získal neodůvodněnou výhodu. 

7.2.4 Odvolání proti nálezu CAS 

CAS je skutečně nejvyšším soudem pro sport, neboť v rámci sportovního světa již není 

kam se proti jeho rozhodnutím odvolat. Přípustné je v omezené míře odvolání 

ke Švýcarskému soudnímu tribunálu, což už je obecný soud stojící již zcela mimo oblast 

sportu. Švýcarský federální tribunál pak může rozhodčí nález CAS zrušit. Odvolací 

                                                 

39
 Podrobněji k mediaci před CAS viz http://www.tas-cas.org/en/mediation/rules.html  

40
 Volně citováno z: http://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html  
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důvody proti nálezu CAS jsou uvedeny ve švýcarském zákoně o mezinárodním právu 

soukromém a vyjmenovává je ve své práci i Hamerník (2012), nebo například 

i Baranová (2012). Důvodem pro odvolání proti nálezu CAS je tedy ta skutečnost, 

že rozhodce či panel rozhodců nebyl řádně jmenován, resp. ustanoven, dalším důvodem 

je, že rozhodčí orgán nesprávně akceptoval svou jurisdikci nebo ji naopak neoprávněně 

odmítl, nebo rozhodčí orgán řešil ve sporu otázky, které neměl, nebo naopak opominul 

některé nároky řešit a posledním odvolacím důvodem je, že rovnost stran řízení byla 

porušena, resp. též právo na řádné slyšení a nález byl v rozporu s veřejným zájmem. 

Povšimněme si podobnosti s úpravou českého zákona o rozhodčím řízení, kdy důvody 

pro přezkum rozhodnutí rozhodčí komise spolku, a tedy i RK ČOV jsou v podstatě 

totožné (§ 31 ZRŘ: Soud na návrh kterékoliv strany zruší rozhodčí nález, jestliže: 

bod c: ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak 

povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem, bod a: rozhodčí nález 

byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, bod e: straně nebyla 

poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat, bod g: rozhodce nebo stálý rozhodčí 

soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy 

stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo 

veřejným pořádkem).  

 Shora citované ustanovení ZRŘ však neumožňuje stranám dohodnout se, 

že soudní přezkum vyloučí, soudní přezkum je jakýmsi garantem zachování zákonnosti 

a ochranou před svévolí. Jinak je tomu ale v řízení před CAS. Dle Kodexu CAS (čl. R46 

a R59)
41

 se strany sporu, nemají-li sídlo na území Švýcarska, popř. nejsou-li jeho 

občany nebo obecně, nejsou-li se Švýcarskem jakkoli teritoriálně spjati, mohou 

dohodnout, že přezkum rozhodčího nálezu CAS Švýcarským soudním tribunálem 

vyloučí. Vůle stran na vyloučení soudního přezkumu Nálezu musí být samozřejmě zcela 

svobodná. Například Steingruber (2010) polemizuje o praktikách sportovních asociací, 

kdy může být sportovec pod hrozbou zákazu účasti v závodech v podstatě nucen vzdát 

se možnosti odvolání k Švýcarskému federálnímu tribunálu.  

 Před CAS lze také rozhodovat o jakési obnově řízení, jak uvádí Hamerník 

(2012), pokud se objeví nové okolnosti týkající se již rozhodnuté kauzy, na základě 

kterých nebylo možné kauzu při jejich absenci řádně hodnotit, pak je možné požádat 

                                                 

41
 Dostupný na webových stránkách CAS: www.tas-cas.org  
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o revizi nálezu CAS, přičemž tuto revizi provede zpravidla Švýcarský federální tribunál 

nebo opět CAS, dohodnou-li se na tom strany sporu. 

7.3 WADA 

V souvislosti s problematikou CAS nelze nezmínit činnost Světové antidopingové 

agentury (WADA), neboť podstatnou část nápadu CAS tvoří kauzy týkající 

se disciplinárních provinění sportovců proti antidopingovým pravidlům. Doping je 

velkým problémem soudobého vrcholového sportu, je koulí na noze sportovního světa, 

sráží sport v očích společnosti, je proto proti němu tvrdě postupovat. Provázanost CAS 

a WADA je založena Světovým antidopingovým kodexem, o němž bude ještě níže 

hovořeno, který stanoví možnost podání odvolání proti rozhodnutím orgánů sportovních 

organizací v antidopingových kauzách k CAS a který valná většina sportovních institucí 

inkorporovala do svých interních předpisů.  

Je zajímavé, že doping je specifikem sportu, v souvislosti s jinými oblastmi 

se o něm nemluví. Je obecně známo, že určité chemické látky ke zvýšení výkonnosti 

se užívají i v jiných oblastech lidské činnosti, například jsou umělci, kteří jsou schopni 

tvořit jen pod vlivem drog a zatracováni nejsou, ba právě naopak, mohou se stát 

i ikonou, zato se sportovcem, kterému vyjde jednou pozitivní dopingový test, se taková 

aféra táhne v podstatě celý život a mnohdy mu předčasně ukončí sportovní kariéru. 

Souhlasím s tvrdým potíráním dopingu ve sportu, ale zcela nechápu benevolentnost 

k obdobnému jednání v jiných oblastech lidské činnosti. Určité specifikum sportu 

v tomto směru spatřuji v tom, že rozdíl od jiných činností, třeba právě té umělecké, 

záleží u dopingu v tom, že sportovec se vstupem do sportovní organizace zavázal 

k dodržování pravidel a tedy i k tomu, že se užívání zakázaných látek zřekne, naproti 

tomu umělec se nikdy k ničemu takovému nezavázal, jeho jednání tak může být 

v rozporu s dobrými mravy, můžeme je jakkoli odsuzovat, ale postižitelné nikterak není 

(neužívá-li však látku uvedenou v seznamu omamných a psychotropních látek dle TZ). 

To však jen na okraj, k zamyšlení, odpověď nechť si hledá každý sám, středem zájmu 

této práce je sport a proto se výhradně budeme zabývat jen dopingem ve sportu. 

7.3.1 Vznik a stručná charakteristika WADA 

WADA byla založena v roce 1999 jako nezávislá mezinárodní agentura, sídlí 

v kanadském Montrealu, regionální pobočka pro Evropu se nenachází nikde jinde, 

než v Lausanne. Právní formou je nadací podle švýcarského práva. Založena byla 
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na základě Světové konference o dopingu ve sportu, která se konala v únoru 1999 

v Lausanne, této předcházela řada dopingových skandálů na Tour de France 1998, které 

byly pro MOV v podstatě impulsem k uspořádání Konference. WADA je složena 

z představitelů MOV, národních olympijských výborů, mezinárodních sportovních 

federací.
42

, jejím cílem je potírání dopingu ve sportu, dále výzkum a vzdělávání v této 

oblasti a harmonizace antidopingových pravidel. WADU lze bez okolků označit 

za nejvyšší řídící těleso v oblasti dopingu, vydává pravidla, která přijímají, zavádějí 

a dodržují veškeré sportovní organizace od MOV, CAS, přes národní olympijské 

výbory, organizátory velkých sportovních akcí, až po národní antidopingové organizace. 

WADA se svou činností snaží o harmonizaci pravidel pro potírání dopingu ve sportu 

a zastává tak funkci hlavního koordinátora.
43

 

7.3.2 Světový antidopingový kodex 

Nejvýznamnějším dokumentem WADA bezpochyby je Světový antidopingový kodex 

(dále též jen „Kodex“).
44

 První verze kodexu vešla v platnost 1.1.2004, do dnešního dne 

jej akceptovalo přes 660 sportovních organizací.
45

 Kodex je základním a celosvětovým 

dokumentem, na němž je založen Světový antidopingový program ve sportu. Účelem 

Kodexu je podporovat boj proti dopingu celkovou harmonizací klíčových 

antidopingových prvků. Je dostatečně specifický, aby napomohl úplné harmonizaci 

v otázkách, kde je nutný jednotný postoj, zároveň je i dostatečně obecný v ostatních 

oblastech, takže umožňuje flexibilitu v tom, jak se mají dohodnuté antidopingové 

zásady uplatňovat. Kodex byl koncipován s ohledem na zásady proporcionality a lidská 

práva.
46

  

Světový antidopingový kodex je rozsáhlým dokumentem čítajícím přes sto stran 

textu. Obsahuje zejména kompletní výčet způsobů porušování pravidel a způsobů 

dokazování, testování, výčet sankcí, možnost odvolání proti rozhodnutí a řadu dalších 

informací. Sportovní organizace, které kodex uznají a inkorporují do svých pravidel, 

jej uznávají jako celek. Jak je doslovně v úvodu Kodexu uvedeno, všechna 

jeho ustanovení jsou ve své podstatě povinná a musí je při jejich aplikaci respektovat 

                                                 

42
 Volně citováno z: HAMERNÍK, P. On the specific of doping regulation in sport. The Lawyer Qurterly. 

1/2013, str. 43. 
43

 Základní údaje o WADA převzaty z webových stránek WADA www.wada-ama.org (online). 
44

 Plná verze Kodexu dostupná v českém jazyce z webových stránek ČOV, www.olympic.cz (online). 
45

 Základní údaje o WADA převzaty z webových stránek WADA www.wada-ama.org (online). 
46

 Citováno z antidopingového kodexu WADA, (online) dostupný z:  

http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015.pdf   
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každá jimi zavázaná organizace a každý sportovec nebo jiná osoba, na níž se daná 

norma vztahuje. Je samozřejmé, že Kodex nemusí být převzat doslovně. Některá 

ustanovení Kodexu pouze stanoví řídící zásady a základní požadavky, samotná 

formulace normy je ponechána na organizaci, je tedy umožněna určitá míra volnosti 

ve formulaci pravidla. Kodex však vyčleňuje ty sportovní normy, které musí být přijaty 

bez podstatných změn, které tedy jsou ve své podstatě kogentní, tyto jsou sumarizovány 

v článku 23.2.2 Kodexu, jedná se samozřejmě o ty nepodstatnější části kodexu, 

například čl. 2 upravující porušování antidopingových pravidel, čl. 3, který obsahuje 

úpravu problematiky dokazování dopingových provinění, dále z čl. 4 úpravu zabývající 

se specifickými látkami a rozhodnutím o zařazení látek do Seznamu zakázaných látek, 

dále úpravu týkající se sankcí, anulace výsledků, opravných prostředků a tak dále. 

Světový antidopingový kodex je velmi specifickou úpravou, jejíž podrobná 

analýza by vydala na samostatnou diplomovou práci. Nicméně v souvislosti s tématem 

práce stojí za povšimnutí zejména problematika zavinění, která je vůči sportovcům 

koncipována velmi tvrdě. Kodex totiž stanoví objektivní odpovědnost sportovce 

za porušení antidopingových pravidel. To znamená, že se nezkoumá zavinění sportovce, 

pokud bude proveden pozitivní dopingový nález, téměř vůbec nezáleží na tom, 

jak se látka do těla sportovce dostala. Sportovec zodpovídá za to, že se žádná 

ze zakázaných látek do jeho těla nedostane. Pokud tak pozře doplněk stravy, který bude 

zakázanou látku obsahovat, byť ta nebude na obale třeba ani uvedena, odpovídá 

za porušení antidopingových pravidel. To může být často nespravedlivé, je nepochybné, 

že sportovci nemohou oplývat takovými znalostmi z oboru chemie, nicméně je na nich, 

aby si zajistili odborníky, kteří jim pomohou s úpravou jídelníčku tak, aby 

se zakázaným látkám vyhnuli. Mnohdy však může být nemožné vyhnout se zakázaným 

látkám, neboť ani Seznam zakázaných látek výslovně nevyjmenovává všechny 

zakázané látky, ale stanoví i skupinu látek s podobným účinkem. Hamerník (2013) 

v této souvislosti uvádí příklad českého olympionika Jana Štěrby, který byl takto 

pozitivně testován poté, co užil potravinový doplněk, který obsahoval zakázanou látku 

beta-metylfenylamin, která ale v Seznamu zakázaných látek není výslovně uvedena, je 

jen látkou s podobným účinkem jako stimulancia. Tím byla ohrožena účast Jana Štěrby 

na OH v Londýně, protože disciplinární komise ICF mu uložila trest zákazu činnosti 

na šest měsíců. Odvolací orgán, arbitrážní komise ICF, trest zrušila, nicméně ICF 

se odvolala k CAS, který uložil Štěrbovi trest napomenutí. Vše se odehrálo těsně 
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před OH, z toho důvodu také ve věci Jana Štěrby nerozhodovala Appeal Division CAS, 

ale Ad hoc Division již přímo v Londýně.
47

Štěrba se tak nakonec OH v Londýně 

zúčastnil a získal na čtyřkajaku bronzovou medaili.
48

 Je tedy zřejmé, že určité změkčení 

při nevědomém užití zakázané látky je akceptováno.
49

  

Další tvrdost tohoto Kodexu spočívá v čl. 2.2, kdy se jedná o tzv. neanalytické 

porušení antidopingových pravidel. Platí, že použití zakázané látky, nebo metody, nebo 

pokus o její použití, může být prokázán jakýmkoliv spolehlivým způsobem, například i 

závěry vyvozenými z dlouhodobého profilování, včetně údajů získaných jako součást 

biologického pasu sportovce, což je potřeba uvést do souvislosti s již v této práci 

mnohokráte citovaným případem Romana Kreuzigera, kde porušení antidopingových 

pravidel svědčí velké výkyvy v biologickém pasu, byť nejsou překročeny hraniční 

hodnoty. K potrestání sportovce tedy není vždy bezpodmínečně nutný pozitivní 

výsledek dopingového testu, neboť přítomnost zakázané látky je jen jedním z mnoha 

porušení antidopingových pravidel, v některých případech může toliko postačovat 

koherentní řada jiných nepřímých důkazů svědčících závěru o použití zakázané látky 

nebo prostředku.
50

 Prvotní důkazní břemeno nese sportovní organizace, která musí 

prokázat, že došlo k porušení antidopingového pravidla, jak je výslovně uvedeno v čl. 

3.1 Kodexu, tato míra musí být větší, než pouhé uvážení pravděpodobnosti, ale nižší, 

než důkaz nad veškerou pochybnost. Jak uvádí Hamerník (2013) srovnání s obecným 

soudnictvím, je tato míra vyšší než v občanskoprávních sporech, ale nižší než ve věcech 

trestněprávních. Unese-li sportovní organizace své důkazní břemeno, je již jen 

na sportovci, aby prokázal svou nevinu, což může být značně obtížné, vždyť těžko může 

vyvrátit laboratorní testy a další obdobné důkazy, které ukazují na jeho vinu, je jasné, 

že sportovec neoplývá takovými možnostmi jako sportovní organizace. 
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 K jednotlivým druhům řízení před CAS srovnej s podkapitolou 7.2 této práce. 

48
 Informace k případu převzaty z webových stránek CAS, www.tas-cas.org (online), z práce Pavla 

Hemerníka HAMERNÍK, P. On the specific of doping regulation in sport. The Lawyer Qurterly. 1/2013, 

str. 43. a z webových stránek www.kanoe.cz (online). 
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 K problematice odpovědnosti za užití zakázané látky srovnej příklad dálkových plavců Davida Meca – 

Mediny a Igora Majcena, který byl řešen i Evropským soudním dvorem pod sp. zn. C-519/04P 
50

 K tomu srovnej čl. 2.1 a 2.2 Sportovního antidopingového kodexu. 
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8. Ingerence práva do sportu, vybrané příklady 

Právo a sport. Dva zcela odlišné fenomény, přesto je jejich relace pevnější, 

než by se na první pohled mohlo zdát. Potřeba regulovat oblast sportu právními 

normami jde ruku v ruce s rozmachem profesionalizace, komercionalizace, globalizace 

a medializace sportu. Jak bylo řečeno již mnohokráte v předchozích kapitolách, sport 

je do značné míry autonomní oblastí, tato vlastnost se odráží zejména ve vztazích uvnitř 

sportovní oblasti, kdy vztahy uvnitř sportovního subjektu nebo i vzájemné vztahy 

sportovních subjektů jsou regulovány vlastními pravidly, sportovními normami. Interní 

problémy, které již nelze řešit jen prostřednictvím sportovních norem a potřeba upravit 

vztahy i navenek mimo oblast sportu s jinými oblastmi lidské činnosti s sebou ale 

přinášejí nutnou míru ingerence práva do sportu. Jak uvádí Caletka (2013), reálné 

situace, jež při sportu vznikají, si žádají stále větší pozornost ze strany právnické obce, 

které se jim nyní také i dostává. Jedním z projevů ingerence práva do sportu 

jsou soubory právních norem regulujících oblast sportu. Jako příklad právních předpisů, 

které se vztahují přímo k oblasti sportu, lze uvést zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, nebo zák. č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. Ve sportu 

ale zejména dochází k aplikaci právních norem, které nejsou zaměřeny přímo na sport, 

například § 145 a násl. trestního zákoníku (dále též „TZ), může být aplikován 

i v souvislosti se sportem, například tehdy, dojde-li k úmyslnému těžkému ublížení 

na zdraví při sportovním utkání. 

Z uvedeného vyplývá, že vztahy sportu a práva jsou velmi rozmanité, sportu 

se například dotýká právo finanční, pokud jde o zdanitelné příjmy sportovců, právo 

obchodní ve vztazích mezi obchodními korporacemi působícími ve sportu, velmi často 

pak právo občanské, které reguluje širokou škálu vztahů ve sportu, přičemž právě 

v rámci občanského soudního řízení je umožněn přezkum rozhodnutí sportovních 

organizací, s tématem práce zejména velmi úzce souvisí problematika občanskoprávní 

a trestněprávní odpovědnosti sportovce, například za úraz, ke kterému došlo v důsledku 

porušení pravidel.  

Není v možnostech této práce vyčerpat problematiku vztahu sportu a práva, 

je proto třeba zaměřit se na vybrané aspekty co nejtěsněji související s doposud 

provedeným výkladem. Se zvoleným tématem tak koreluje zejména otázka přezkumu 

rozhodnutí orgánů sportovních organizací, kterými byla sportovci uložena sankce, 
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neboť této problematice bylo věnováno mnoho prostoru a přezkum obecnými soudy 

je v podstatě jejím logickým vyústěním. Zvláště důležitou je pak problematika právní 

odpovědnosti ve sportu, protože hranice mezi pouhou disciplinární odpovědností, která 

je řešena výhradně v rámci procesů spolkové autonomie, a právní, zejména 

trestněprávní odpovědností, která nastupuje v těch nejzávažnějších deliktech, je neostrá, 

problematika trestněprávní odpovědnosti tedy také přímo navazuje na dosud 

projednávaná témata. Nutno dodat, že specifikem sportovní oblasti je odpovědnost 

za úrazy, které obvykle vznikají v souvislosti s porušením sportovních pravidel. 

Zejména z těchto důvodů se v následujícím textu zaměřím toliko na tuto nastíněnou 

problematiku. 

 Byť ze shora uvedeného nástinu je nasnadě dovozovat na velice úzký vztah 

sportu a práva, nelze dle mého názoru soubor těchto relací nazývat sportovním právem, 

ačkoli tak řada autorů činí.
 
Například Gábriš (2011) považuje sportovní právo za právní 

odvětví, když ve své knize Športovné právo uvádí následující názor: „Sportovní právo 

je rodící se právní disciplínou, vědním oborem a pedagogickým předmětem.“ Obdobný 

názor lze vysledovat i v publikacích řady dalších autorů.
51

 Já se však ztotožňuji 

s Králíkem (2001), který dovozuje, že jde o průřezovou právní úpravu sportovních 

vztahů, které patří do domény jednotlivých tradičních disciplín. Je totiž nepochybné, 

že nelze určit kritérium předmětu, způsobu ani účelu právní regulace takového odvětví. 

Ačkoli jsou tedy citelné tendence mluvit o sportovním právu jako samostatném právním 

odvětví, v této práci se tomuto pojmu budu vyhýbat. 

 

8.1 Přezkum rozhodnutí orgánů sportovních organizací obecnými 

soudy 

Řešení sporů prostřednictvím vlastních orgánů sportovní organizace popř. jejich řešení 

před specializovanými institucemi, jako je RK ČOV nebo CAS, s sebou přináší určitá 

pozitiva, kterými jsou zejména vysoká odbornost členů rozhodujícího tělesa jdoucí ruku 

v ruce s vynikající znalostí sportovního prostředí, zájem rozhodovacího orgánu 

na hladkém a bezchybném fungování sportovního odvětví, ke kterému svou činností 

velkou měrou přispívá, a snad také, alespoň ve většině případů, rychlost rozhodování, 
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 Viz například veškeré zde citované publikace P. Hamerníka. 
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která má zabezpečit plynulost soutěží. Zásadní rizika jsou však spojena s tím, 

že rozhodování probíhá na základě vlastních interních pravidel, která však nemusí 

být vždy zcela bezchybná a srozumitelná, v krajních případech se lze setkat i s tím, 

že odporují platnému právu.  

Přezkoumatelnost rozhodnutí vydaných orgány sportovních organizací je do jisté 

míry omezena. Soudní přezkum rozhodnutí sportovních orgánů však nikdy nelze zcela 

vyloučit, protože, jak uvádí i Vaško (2008), to by znamenalo popření práva na soudní 

ochranu. Soudní přezkum je tak jedinou zárukou před svévolným zneužíváním moci 

udělené sportovními normami ať funkcionářům, sportovcům nebo třeba majitelům 

klubů. Jak ostatně judikoval Nejvyšší soud ČR již v rozsudku ze dne 19. 11. 2008,  

sp. zn. 28 Cdo 2306/2008, pravomoc soudů k přezkumu rozhodnutí orgánů občanských 

sdružení na základě určovací žaloby člena je v obecné rovině dána. 

K otázce možného rozsahu přezkumu rozhodnutí orgánu sportovní organizace 

obecným soudem je nutno odkázat na ust. § 258 – 260 NOZ,
52

 a v případě přezkumu 

rozhodnutí vydaného rozhodčí komisí spolku, která byla založena dle NOZ, se přezkum 

řídí ZRŘ (Podle § 40j ZRŘ se připouští, aby soud na návrh strany zrušil rozhodčí nález 

vydaný rozhodčí komisí, a to v případě, že komise rozhodovala spor ve zjevném 

rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.). 

 NOZ oproti předchozí úpravě reguluje podrobněji právo člena spolku napadnout 

rozhodnutí spolkového orgánu. Z předchozí úpravy zůstaly zachovány důvody 

přezkumu rozhodnutí, rozhodnutí může být tedy přezkoumáváno jak z důvodu 

tvrzeného rozporu se stanovami (tedy pro chybný procedurální postup), tak pro rozpor 

se zákonnými ustanoveními. V této souvislosti lze citovat například z rozsudku 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 28 Cdo 4380/2011, který 
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 § 258: Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout 

soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo 

se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

§ 259: Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel 

o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 

§ 260: (1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo 

závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. 

(2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí 

osoby nabytého v dobré víře.  

file:///E:/document-view.seam%3fdocumentId=njptembqhbpxm6lcmvzf63ttl42dgmbq


 66 

se sice vztahuje k již neplatné právní úpravě, ale zde tvrzené závěry v podstatě platí 

i pro úpravu současnou: „Soudní ochrana člena občanského sdružení podle § 15 zák. č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů,
53

 se vztahuje nikoli jen na přezkum procedurálního 

postupu spolkového orgánu, nýbrž na celkový přezkum zákonnosti jeho rozhodnutí. 

To platí i v případě, je-li takové interní rozhodnutí založeno na interpretaci smlouvy 

uzavřené mezi členy občanského sdružení (např. sportovními kluby), tedy na výkladu 

projevu vůle. I ten může vykazovat nesoulad se zákonem či stanovami spolku.“  

Takto vymezený rozsah soudní ochrany již poskytuje poměrně slušnou záruku 

zákonnosti rozhodnutí orgánů sportovních spolků. Jak uvádí Bezouška (2014), pozitivní 

změnou, která jednoznačně zvyšuje standard ochrany člena spolku, je prodloužení lhůt 

k podání žaloby, subjektivní lhůta se z 30 dnů prodloužila na 3 měsíce a objektivní lhůta 

z 6 měsíců na jeden rok. Avšak nová právní úprava má i určitá úskalí, 

ust. § 260 odst. 1 NOZ stanoví výjimky, kdy je soudu umožněno žalobě nevyhovět 

i v některých případech, kdy je rozhodnutí spolku v rozporu s normami nebo zákonem. 

Jak dovozuje opět Bezouška (2014), je tomu tak v případě konfliktu individuálního 

zájmu člena spolku a zájmu korporace, nebo zájmu na ochraně práv třetích osob 

nabytých v dobré víře (§ 260 odst. 2 NOZ). Ust. § 260 má nepochybně šetřit práci 

soudům a ctít v nejvyšší možné míře spolkovou autonomii. Sembol (2014) 

pak v souvislosti s ust. § 260 odst. 1 NOZ zdůrazňuje, že pokud spolek poruší základní 

členské právo zásadním způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění, 

jak to ostatně stanoví § 261 NOZ. Určitou míru záruky poskytuje také ust. §245 NOZ, 

podle kterého platí, že na rozhodnutí orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům nebo 

mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje kogentním ustanovení NOZ nebo bylo 

rozhodnuto v záležitosti, o které nemá orgán působnost rozhodnout, se hledí, jako 

by nebylo přijato, takový právní akt je tedy nicotný, tedy jako by nebyl. 

Byť stará právní úprava výslovně nedisponovala obdobnou normou, která 

by omezovala přezkum rozhodnutí s ohledem na míru významu jejich zásahu do práv 

dotčených osob, z ustálené judikatury lze dovodit, že se soudy od počátku potýkaly 

s otázkou řešení žalob s marginálním obsahem, určité omezení přezkumu v tomto směru 

bylo též uznáváno, Jak uvádí Lavický a kol. (2014), jádro termínu „rozhodnutí“ orgánu 

spolku bylo zúženo na taková rozhodnutí, která vykazovala znaky evidentní 
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podstatnosti pro žalobce. Pro posouzení této podstatnosti vytyčil Nejvyšší soud 

interpretační kritéria, za něž považoval, při dostatečně vysokém stupni intenzity 

jejich naplnění, protiprávnost jednání občanského sdružení, společenský zájem 

na projednání věci a vyčerpání smírčích instrumentů, jsou-li upraveny stanovami. 

V těchto intencích bylo judikováno například v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 12.12.2011, sp. zn. 28 Cdo 2094/2011: „Při přezkumu rozhodnutí orgánů 

občanských sdružení je třeba respektovat zároveň restriktivně vyložená kritéria 

pro projednání takového žalobního návrhu. Okruh osob, které se v tomto směru mohou 

dovolávat soudní ochrany, je tedy značně zúžen, to je dáno snahou (a současně nutností) 

v co nejširší míře zachovat spolkovou autonomii garantovanou článkem 20 LZPS. 

Jedním z naznačených kritérií je například to, že se v konkrétní věci musí jednat 

o rozhodnutí, které má zásadní dopad na osobní nebo majetkovou sféru potenciálního 

žalobce.“  

Lze tedy učinit jakýsi dílčí závěr, že soudní přezkum rozhodnutí orgánů 

sportovních organizací zachován je. Týká se postupu orgánu spolku v rozporu 

se stanovami nebo zákonem. Je to krajní prostředek, který se uplatní v situaci, 

kdy již prostředí sportovní organizace žádnou ochranu neposkytuje. Důraz je kladen 

na zachování vysoké míry spolkové autonomie, patrná je snaha vyhnout 

se nadbytečným zásahům soudní moci. Je proto nutno uvědomit si, že může přezkum 

být omezen jen na případy vážného zásahu do práv žalobce, v takovém případě soudy 

přezkum odmítnout nemohou, nepochybně by šlo o odepření spravedlnosti. 

V nevýznamných zásazích do práv žalobce nemusí soud napadené rozhodnutí rušit, 

obdobně tomu je v případě, kdy je v zájmu spolku neplatnost rozhodnutí nevyslovit, 

případně bylo by tím zasaženo do práva třetí osoby, které bylo nabyto v dobré víře.  

 

8.2 Právní odpovědnost ve sportu 

Dosud jsem se v této práci zabývala pouze odpovědností za porušení sportovních 

norem, tedy odpovědností disciplinární, která byla řešena výhradně v rámci vnitřních 

procesů autonomního sportovního prostředí. Avšak sport není sférou oddělenou 

od dalších sfér lidského života, naopak, prolíná se a je v interakci s ostatními. Obdobně 

jako do jiných oblastí lidského života, tak i do sportu prostupuje právní regulace.  
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Jednání, která vznikají v souvislosti se sportem, tedy mohou být často 

postižitelná také dle právních norem. Například za nepřiměřenou neopatrnost, v jejímž 

důsledku dojde ke zranění jiného, bude sportovec odpovědný nejen podle sportovních 

norem, ponese také odpovědnost za majetkovou a nemajetkovou újmu, 

které by se poškozený mohl domáhat v občanském soudním řízení, není ani vyloučeno, 

že jednání naplní zákonné znaky skutkové podstaty některého z trestných činů, 

což znamená, že vznikne i trestněprávní odpovědnost tohoto sportovce.  

Protože náplní této práce je zejména problematika sankcí uplatňujících 

se ve sportu, je pak nasnadě zabývat se i sankcemi za zvlášť závažné prohřešky, které 

rámec autonomní sportovní oblasti překračují. Jedná se právě především o tresty podle 

norem trestního práva (nelze jako sankci vnímat v civilním řízení přiznaný nárok 

na náhradu škody, byť určité nepříjemné důsledky takové rozhodnutí pro žalovaného 

nepochybně má).  

 Trestní odpovědnost sportovce vzniká nejčastěji v souvislosti se způsobením 

zranění jinému. Není samozřejmě vyloučeno, že trestní odpovědnost bude dána 

v případech, které nesměřují proti životu a zdraví člověka. Bohužel, častým jevem 

ve sportu je například korupce, která je trestnou činností, trestní zákoník rozlišuje 

trestné činy přijetí úplatku (§ 331 TZ), podplácení (§332 TZ) a nepřímého úplatkářství 

(§ 333 TZ). Taktéž i doping, jak uvádí Exner (2014), může nepochybně naplňovat 

znaky skutkové podstaty hned několika trestných činů, a to zejména výroby a jiného 

nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288 TZ), podvodu (§ 209 TZ) nebo i 

poškození cizích práv (§ 181 TZ). Já se však domnívám, že doping se spíše váže na 

občanskoprávní odpovědnost, a to v souvislosti s porušením smluv uzavřených mezi 

sportovcem a klubem, sponzory a tak dále. Vždyť trestní právo je nutno chápat jako 

ultima ratio, je až tím nejzazším prostředkem, nadto trest uložený orgány sportovních 

organizací může být v případě dopingu často velmi citelný a tedy dostatečný.  

Jak uvádí Králík (2009), odpovědnost ve sportu se nikterak nevymyká 

odpovědnosti, která může vzniknout v jiných oblastech života člověka. Já však tvrdím, 

že zde určitá specifika jsou, nejvýznamnější rozdíl je dán rizikovostí sportovního 

prostředí. Větší měrou, než v oblastech jiných, se prosazuje právě trestně právní 

odpovědnost za úrazy, která vystihuje ve sportu gró problému, proto i v této části práce 

se zaměřím výhradně na tuto problematiku.  
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8.2.1 Trestněprávní odpovědnost ve sportu za úraz druhého 

V určitých sportovních odvětvích dochází ke zranění soupeřem poměrně často, 

typickým příkladem jsou kontaktní a míčové hry nebo sporty. Takové jednání může nést 

znaky porušení jen sportovní normy, tento příklad nás nyní nezajímá, porušením 

sportovních norem jsem se zabývala v předchozích kapitolách. Nyní se budu zabývat 

zejména případem, kdy dochází k současnému porušení jak sportovní tak i právní 

normy, tyto případy patří mezi nejčastější. Spíše výjimkou je případ, kdy při sportu 

je porušena pouze norma právní bez současného porušení stanovených sportovních 

pravidel, vyloučeno to však není, k tomu lze odkázat například na rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 17.2.2010, sp. zn. 8 Tdo 68/2010: „Lyžař je povinen přizpůsobit 

rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a zkušenostem a celkové situaci na místě, 

jímž projíždí (tedy zejména terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, 

výhledovým poměrům, počtu a pohybu ostatních lyžařů či jiných osob apod.), aby měl 

možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku v jízdě. 

Pokud zaviněně nedodrží uvedená pravidla, lze u něj dovodit porušení tzv. obecné 

prevenční povinnosti uložené každému nebo nedodržení potřebné míry opatrnosti. 

Způsobí-li takovým porušením z nedbalosti jinému těžkou újmu na zdraví, přichází 

v úvahu jeho trestní odpovědnost za trestný čin ublížení na zdraví.“ Je zřejmé, že lyžař 

sice poruší Bílý kodex, v rámci disciplinárního řízení před orgánem sportovní 

organizace mu však trest nehrozí, normy Bílého kodexu nejsou vynutitelné v rámci 

autonomní činnosti sportovních organizací, jejich porušení je tedy spojeno toliko 

s právní odpovědností. Čtvrtou možností je, že není porušena ani jedna z těchto norem 

a jedná se o nešťastnou náhodu, za kterou nelze klást vinu nikomu, tímto případem 

se také zabývat nebudu.  

Jak již bylo řečeno, nejčastěji dochází k jednání vedoucímu ke zranění, které 

nese znaky skutkové podstaty některého z trestných činů, při současném porušení 

sportovního pravidla. Obvyklým případem, na kterém lze uvedené demonstrovat, 

je faulové jednání hráče, při kterém dojde k vážnému zranění druhého. Možno uvést 

fiktivní příklad, kdy, dejme tomu v hokeji, skočí zezadu jeden hráč úmyslně 

na svého soupeře a srazí jej k zemi, motivem tohoto jednání je předchozí potyčka mezi 

oběma, která však zůstala rozhodčím nepotrestána a faulující hráč toto cítí jako křivdu. 

V důsledku tohoto jednání oba upadnou na led a faulovaný hráč v přímé souvislosti 

s jednáním protihráče utrpí zlomeninu bederního obratle. Nejenže došlo k porušení 
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sportovní normy, které by mělo být projednáno v disciplinárním řízení, ale také došlo 

k porušení normy právní. Faulující hráč nepochybně naplnil minimálně skutkovou 

podstatu přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 TZ  

(ne-li dokonce zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 TZ) a měl by za toto 

jednání být potrestán v souladu s trestně právními předpisy. Odpovědný také 

je za majetkovou a nemajetkovou újmu, která poškozenému nepochybně v souvislosti 

s tímto jednáním vznikne. Shora uvedená tvrzení mají oporu v ustálené judikatuře, 

k tomuto lze odkázat například na Usnesení Nejvyššího soudu z 21. 3. 2007, 

sp. zn. 3 Tdo 1355/2006:  „Je dána trestní odpovědnost hráče, který svým zákrokem 

v rámci hry a v rozporu s jejími pravidly způsobil poškozenému zranění.”  

Je jednoznačné, že každý případ je nutno posuzovat striktně individuálně, 

a to zejména s ohledem na způsobené zranění a míru porušení sportovních pravidel, 

jak vyplývá z posledně citovaného usnesení NS ČR, teprve pak na základě takového 

posouzení lze dospět k závěru, zda vzniklé zranění protihráče lze posuzovat ještě 

jen v rámci sportovních pravidel, či zda již připadá v úvahu i aplikace příslušných 

trestněprávních norem. 

Zcela zásadní v posouzení odpovědnosti za zranění ve sportu je otázka 

přípustného rizika jako okolnosti vylučující protiprávnost. Je samozřejmé, že ve sportu 

musí sportovci počítat se zvýšeným rizikem zranění. Kde je ale hranice mezi nešťastnou 

náhodou, ze které nikoho vinit nelze, a mezi jednáním, které přípustnou mez překročí? 

Například Fritzweiler (1998) uvádí, že ve sportu je nutno zohledňovat zvýšené riziko 

zranění, snižující nebo dokonce vylučující odpovědnost sportovce. Jak uvádí 

Králík (2009), dodnes není jednoznačně zodpovězena otázka, zda účast ve hře připouští 

zranění jako „sociálně adekvátní“ - tj. taková, která nejsou nahlížena v rozporu 

ani se skutkovou podstatou nebo tím méně jako protiprávní jednání, nebo jestli je třeba 

na ně nahlížet jako na zranění, k nimž dojde při jednání na vlastní nebezpečí, 

anebo se jedná o modifikaci odpovědnosti za zavinění.  

Je jednoznačné, že jednání ve sportu vedoucí ke zranění nelze vždy posuzovat 

stejně přísně jako protiprávní jednání s týmž následkem. Například, pokud pod vlivem 

alkoholu způsobím dopravní nehodu a spolujezdec v důsledku toho utrpí zlomeninu 

žeber, bude se mé protiprávní jednání posuzovat jinak, než když při vzájemném souboji 

o míč způsobím v zápalu hry totožné zranění svému soupeři, ostatně takové jednání 

nemusí být nutně posuzováno vůbec v intenci norem právních. Při hře jednoznačně 
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nelze neustále myslet na to, abych někoho nezranil, to by například znamenalo vyhýbat 

se osobním soubojům, bez boje přenechat míč soupeři, tedy tím by hra ztratila 

svou podstatu, význam.  

Na druhou stranu nelze sportovce zcela zbavit odpovědnosti za způsobená 

zranění jiným sportovcům, je jednoznačné, že některá jednání mají natolik závažné 

následky, že uplatnění norem toliko sportovních je zcela nedostatečné. K tomuto lze 

citovat například z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.3.2007, 

sp. zn. 3 Tdo 1355/2006: „Účelem pravidel sportovních her je nejen stanovit soupeřícím 

stranám rovné podmínky, ale současně – a to zejména podle povahy sportovní hry – též 

chránit zdraví hráčů před zákroky, které mohou vést k jejich zranění. Samotná pravidla 

sportovní hry však nemohou sankcionovat skutečnost, že v důsledku jejich porušení 

jedním z účastníků hry byla jinému hráči způsobena újma na zdraví. Jestliže tedy 

v průběhu hry některý z hráčů zaviněně poruší stanovená pravidla sportovní hry a v 

důsledku toho způsobí jiné osobě újmu na zdraví, pak s přihlédnutím zejména k povaze 

hry a k závažnosti porušení daných pravidel není vyloučena ani trestní odpovědnost 

takového hráče, například pro trestný čin ublížení na zdraví.”  

Je však potřeba doplnit, že i v těchto případech by měly být trestní normy 

aplikovány jako ultima ratio, tedy v případě, kdy veškeré jiné prostředky, kterými 

by bylo možno provinilce potrestat, se jeví jako nedostatečné a neúčelné. Toto tvrzení 

je podporováno i judikaturou Nejvyššího soudu ČR, lze tak citovat například 

z rozhodnutí ze dne 29.7.2009, sp. zn. 5 Tdo 764/2009, kde se uvádí: „Princip 

subsidiarity trestní represe vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva 

zdrženlivě, to znamená především tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou 

efektivní.“ Do jisté míry tak možno souhlasit i s Fastnerem (2007), který uvádí, 

že souboj o míč, při kterém jeden z hráčů fotbalu použije pravidly fotbalu nedovoleného 

zákroku, by se měl zásadně řešit jen ve sportovní rovině, a to i v případě, že při něm 

dojde ke zranění protihráče, čímž však není vyloučena náhrada škody v občanskoprávní 

rovině. Jak dále obdobně uvádí například Volevecký (2008), z hlediska uplatnění 

principu ultima ratio v oblasti sportu lze říci, že k aplikaci trestněprávních norem na 

státem dovolené jednání sportovce je možné přistoupit až tehdy, jestliže došlo 

k hrubému vybočení z konkrétní sportovní činnosti a současně normy, které tuto činnost 

vymezují, nejsou způsobilé se svými prostředky s takovým jednáním náležitě vypořádat.  
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Praxe je však dle mého názoru taková, že trestní právo je naopak na případy 

zranění ve sportu aplikováno méně, než by bylo vhodné. Často jsme svědky natolik 

brutálních zákroků, které rozhodně nestojí jen na nedbalostním zavinění, takové jednání 

pak nelze bagatelizovat, naopak je žádoucí, aby bylo exemplárně potrestáno. Avšak 

běžné to není. Proč? Osobně nabývám toho dojmu, že veřejnost zastává názor 

dostatečnosti jednoho potrestání v rámci disciplinárního řízení před klubovými orgány, 

případně takové jednání nevnímá vůbec jako protiprávní. To však není správné. 

Je pravdou, že sportovec vstupuje do utkání s vědomím zvýšeného rizika zranění, 

nicméně takového, ke kterému dojde více méně nešťastnou náhodou, rozhodně nelze 

trestní odpovědnosti zbavovat nepřiměřeně brutálního protihráče. Stejného názoru 

je i Prusák (1984), který dovozuje, že bohužel častým jevem je výhradní aplikace 

sportovní sankce bez souběžného právního postihu.  

V takových případech, kdy je jednoznačně prokázána trestněprávní odpovědnost 

sportovce, by měla následovat sankce jak sportovní tak i právní, měly by tedy 

být uloženy obě sankce vedle sebe. Nutno zdůraznit, že se v takovém případě nejedná 

o porušení zásady ne bis in idem, neboť právní řád pro takový případ nestanoví 

obligatorní aplikaci této zásady. V rámci platného práva je ostatně viník potrestán jen 

jednou, druhé potrestání má přeci soukromoprávní základ. Každá z ukládaných sankcí 

má podle mého názoru i odlišný význam, trest uložený disciplinární komisí nemůže 

provinilce postihnout za to, že někoho zranil, ochrana lidského života a zdraví je 

objektem chráněným až trestní normou, v disciplinárním řízení je toliko upřednostňován 

pouze zájem na dodržování příslušných pravidel. Skutečnost, že je provinilec potrestán i 

v režimu trestního práva, je důležitá i pro poškozeného, zejména může v rámci 

adhezního řízení požadovat náhradu majetkové újmy, navíc pravomocné odsuzující 

trestní rozhodnutí může použít i jako podklad pro žalobu na náhradu nemajetkové újmy. 

Osobně nejsem odpůrcem trestněprávního řešení závažných deliktů ve sportu 

s těžkými následky. Myslím si, že v rámci sportovních norem nemohou 

být dostatečným způsobem zajištěna práva poškozeného, když sportovní normy otázku 

náhrady škody vůbec neřeší a poškozený se se svým nárokem musí obrátit na soud, 

což ho stojí minimálně soudní poplatek (na rozdíl od adhezního řízení). Ani potrestání 

jen v disciplinárním řízení nemůže být v některých závažných případech dostatečné. 

Za těžké ublížení na zdraví dle § 145 odst. 1 lze uložit trest odnětí svobody až na deset 

let. Obvyklým disciplinárním trestem za nesportovní jednání, jednání v rozporu 
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s pravidly, při kterém došlo k těžkému ublížení na zdraví jiného hráče, se trestá 

zastavením činnosti na dva týdny až dva měsíce.
54

 V obou případech se může jednat 

o téže zranění, trest je však zcela nesrovnatelný. Záleží samozřejmě na konkrétních 

okolnostech, nikdy by však sport neměl být prostředkem ke krytí násilí a brutality.  

                                                 

54
 K tomu srovnej příloha č. 1 Disciplinárního řádu FA ČR. 
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9. Závěr 

Tato diplomová práce byla věnována sankčním mechanismům ve sportu, 

tedy procesům, v rámci kterých dochází k trestání provinilců za nežádoucí, zakázané 

jednání ve sportu, jinými slovy za disciplinární provinění nebo v krajních případech 

i protiprávní jednání. Byť se to na prvý pohled nezdá, jedná se o značně obsáhlou 

a složitou problematiku, jejíž podrobnější zpracování by vydalo na několik 

diplomových prací, jako je tato předkládaná, dokonalejší zpracování tématu nebylo 

skutečně možno vměstnat do tohoto stručného textu, laskavý čtenář tedy snad promine 

průřezový až informativní charakter některých pasáží práce, ostatně autorka byla vedena 

snahou srozumitelně přiblížit zpracovávanou problematiku v její komplexnosti.  

Procesy uplatňující se při trestání provinilců ve sportu, jejich specifika, klady 

a nedostatky, to je pro řadu z nás terra incognita. S vědomím náročnosti zvoleného 

tématu bylo mým cílem zejména v podstatných rysech postihnout současný stav dané 

problematiky a přiblížit ji prostřednictvím předkládaného textu čtenáři, zjistit slabé 

stránky současné úpravy a pokusit se o průběžné podání návrhů k nápravě tvrzených 

nedostatků. 

Od prvotních řádků tohoto textu byl zdůrazňován autonomní charakter oblasti 

sportu, přičemž, věřím, že dostatečně pečlivým způsobem, bylo toto sousloví vyloženo. 

Jedná se totiž o základní atribut sportu, od nějž se odvíjí a na němž záleží celá 

problematika sankčních mechanismů ve sportu. Byl dokonce uváděn příměr sportovních 

organizací ke státu, vždyť sportovní organizace, právní formou v zásadě spolky, 

vznikají na základě svobodné vůle budoucích členů, samy si utváří vnitřní pravidla 

fungování a strukturu, a to v souladu s jejich potřebami; povinnosti a pravomoci jsou 

rozděleny mezi orgány spolku, utváří se i vlastní procesy ke zjištění a potrestání 

provinění proti vlastním pravidlům, čímž má být zaručeno řádné fungování a chod 

organizace, obdobně jako v řádně fungujícím státě.  

Myšlenka spolkové autonomie je ve své jednoduchosti geniální, stát stanoví jen 

nejnutnější mantinely, zbytek je již ponechán v rukou spolku, stát do spolkových věcí 

nikterak nezasahuje a nestará se, zasáhne jen ve výjimečných případech, jež ostatně 

byly v této práci shora vyloženy. Nicméně druhou stranou této mince je skutečnost, 

že tvorba veškerých sportovních norem spočívá na bedrech spolku, který však obvykle 

nemá takový lidský potenciál, který by zajistil vysokou úroveň utvářených pravidel. 
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V důsledku nedokonalostí sportovních pravidel tak mohou vznikat nejasnosti ohledně 

jejich výkladu, pravidla se mohou dostat do rozporu s normami právními.  

Spolková autonomie se dotýká i procesů, v jejichž rámci je rozhodováno 

o proviněních ve sportu, v práci bylo hovořeno obecně o řízení disciplinárním 

a arbitrážním v rámci jednotlivých sportovních asociací a konkrétně potom 

o arbitrážním řízení před disciplinární komisí ČOV  a CAS. Tedy v důsledku spolkové 

autonomie je každé řízení unikem, řízením sui generis. To samo o sobě nemusí působit 

potíže. Nicméně absence určité harmonizace je nemalým rizikem vzniku problémů, 

například průtahů v řízení, nevymahatelnosti uložených trestů, nejasnostmi 

v možnostech podání opravných prostředků a podobně. Myslím si však, že větší míra 

ingerence státu nutná není, postačovala by toliko nadřazená nezávislá organizace, která 

by procesní pravidla jednotlivých sportovních asociací a případně i národních 

olympijských výborů v nezbytné míře harmonizovala, vydávala vzorové dokumenty 

a doporučení, jak to ostatně v otázce dopingu činí WADA. Z tohoto procesu 

by samozřejmě měla být vyjmuta jurisdikce Sportovního arbitrážního soudu, který má 

v této oblasti zcela specifické postavení. Svou činností se blíží obecným soudům, 

zároveň disponuje značně obsáhlým odborným ansámblem, jenž je zárukou vysoké 

kvality rozhodování.  

 V souvislosti s činností CAS bylo potřeba zmínit boj proti dopingu, neboť 

antidopingové kauzy tvoří zásadní část nápadu CAS, bohužel se i přes veškeré úsilí 

WADA, ale i národních antidopingových organizací stále jedná o velmi častý jev 

ve sportu. Stěžejní organizací pro boj s dopingem je WADA. Provázanost CAS 

a WADA je založena Světovým antidopingovým kodexem, který stanoví možnost 

podání odvolání proti rozhodnutím orgánů sportovních organizací v antidopingových 

kauzách k CAS a který valná většina sportovních institucí inkorporovala do svých 

interních předpisů. Jedná se nepochybně o nejdůležitější dokument na poli 

mezinárodního boje proti dopingu, jeho největším přínosem je právě harmonizační 

efekt, nicméně v předkládané diplomové práci jsem si dovolila i výtku k tomuto 

kodexu, kterou spatřuji až v přehnané přísnosti, když stanoví objektivní odpovědnost 

za porušení antidopingových pravidel. Lze si představit, že skutečně mohou nastat 

situace, kdy sportovec zakázanou látku nevědomě přijme i přes veškerá dostupná 

opatření, přesto za to bude potrestán. Na druhou stranu, stanovením objektivní 

odpovědnosti se velmi zjednoduší a zrychlí proces dokazování, zkrátka přítomnost látky 
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byla prokázána, odpovědnost za porušení dána je, otázka míry zavinění tak bude 

podstatnou pouze pro stanovení druhu a výměry trestu.  

 V závěrečné kapitole pak byl demonstrován vztah sportu a práva, a to 

v souvislosti s problematikou sankčních mechanismů ve sportu, které ostatně byly 

pilířem této práce. Nejprve jsem se věnovala otázce soudního přezkumu rozhodnutí 

sportovních organizací, kdy byla vyzdvižena lepší rozpracovanost  NOZ v oblasti 

soudního přezkumu rozhodnutí spolkových orgánů oproti úpravě předešlé. Následně 

byla řešena problematika trestněprávní odpovědnosti ve sportu, a to zejména z pohledu 

zaviněných úrazů. Byť někteří, zde citovaní autoři jsou toho názoru, že jednání, 

při kterých došlo k porušení sportovních norem, by neměla být posuzována podle 

trestněprávních předpisů, jednání by mělo být posuzováno toliko v intencích 

disciplinárního řízení před orgánem sportovní organizace, a to i v případě, kdy dojde 

ke zranění, já jsem vyjádřila názor opačný. V době, kdy jsme svědky často velmi 

brutálních zákroků ve sportu, nemůžeme takové jednání tolerovat, nebo chcete-li, 

ukrývat pod pouhé disciplinární provinění, je dle mého názoru potřeba, aby bylo 

potrestáno stejně jako jednání obdobné závažnosti a obdobných následků v jiné oblasti 

lidského života. Myslím si, že řada nesportovních zákroků vůči soupeři, jichž jsme 

svědky, nemají svůj původ v dynamice hry a herních emocích, ale v osobní zášti 

a nenávisti, či nevybité agresi a hra je jen záminkou k jejich plnému projevení. 

Je ostudou společnosti, že takové jednání v podstatě toleruje, vždyť tresty ukládané 

sportovním hvězdám v rámci disciplinárního řízení jsou v porovnání s následky jednání 

směšné. Hrozba postihu trestní sankcí by tak dle mého názoru vedla k eliminaci 

takových nežádoucích zákroků ve sportu. 
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