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Cílem předkládané práce je jednak popsat prostředí a povahu mezinárodního 

sportovního práva obecně a za druhé podrobněji rozebrat problematiku dopingu, jako jedné 

z vysoce aktuálních otázek sportovního práva. 

Po obecném úvodu je v druhé kapitole práce popisována problematika samotné definice 

pojmu „sport“ a následně vztah sportu a práva jako dvou odlišných fenoménu s normami 

rozdílné povahy. Rozebrána je také terminologická vhodnost použití pojmu „sportovní 

právo“ často užívaného pro vztah sportu a práva.  

V kapitole třetí je pozornost zaměřena již na sportovní právo mezinárodní, přičemž 

právě mezinárodní povaha je pro sportovní právo typickým atributem. Vysvětleny jsou 

klíčové znaky, které určují mezinárodní povahu sportovního práva, jako například 

pyramidová struktura sportovních organizací. Volně navazuje kapitola, která se blíže věnuje 

mezinárodním organizacím a úmluvám v oblasti sportu a jejich povaze z hlediska 

mezinárodního práva veřejného, přičemž je kladen důraz na rozlišení mezinárodních 

organizací mezivládních a nevládních.  

Práce nezapomíná upozornit ani na zásadní význam rozhodovací praxe pro vznik a 

vývoj mezinárodního sportovního práva. Specifika sportovního práva, která význam 

rozhodovací praxe umocňují, jsou shrnuta v kapitole páté.  

 Dvě závěrečné kapitoly práce představují jednu z problematik mezinárodního 

sportovního práva, kterou je otázka dopingu ve sportu. Kapitola šestá si klade za cíl doping 

pouze definovat, zatímco poslední kapitola práce podrobně popisuje nejvýznamnější činitele 

v oblasti boje proti dopingu a představuje mechanismy jejich fungování.   

Mezi činitele, jejichž působení je v kapitole sedmé rozebíráno, patří Světová 

antidopingová agentura, jejíž Světový antidopingový kodex je zásadním unifikačním 

dokumentem pro boj proti dopingu. Světový antidopingový kodex je otevřeně 

implementován Mezinárodní úmluvou proti dopingu ve sportu UNESCO. 

Dalším významným činitelem s rozhodovací pravomocí v oblasti dopingu je Rozhodčí 

soud pro sport, který má plnit roli vrcholného rozhodovacího orgánu pro řešení sporů 

souvisejících se sportem. V závěru práce je věnována pozornost přístupu Evropské unie a 



jejího Soudního dvora ke sportu a dopingu, a to především ve světle případu Meca-Medina a 

Majcen. 
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