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1. Aktuálnost (novost) tématu:   

V úvodu práce autor upozorňuje na rozmach či širokou popularitu sportu a současně na jeho 

ekonomické aspekty ve světle profesionální sportovní činnosti. Sport dle něj existuje v rámci určité 

autonomie a s tím je spojena tvorba vlastních pravidel tohoto odvětví, ale současně je nutný soulad 

s obecně platným právem. Autor směřuje nejen k právu vnitrostátnímu, ale také k právu EU a 

zejména k mezinárodnímu právu. Autor deklaruje snahu uchopit řešenou problematiku ze dvou 

pohledů: nejprve se zaměřit na vztah sportu a práva a následně se věnovat dílčím otázkám v 

dopingové problematice. Navazuje tak na původní tezi z úvodu práce, že atraktivita sportovního 

sektoru pro subjekty podnikatelů a další osoby s finančním motivem přináší také pokušení směřující 

k praktikám, které nejsou v souladu se základním principem fair play a to nejen při sportovním 

zápolení, ale též v zákulisí celého sportovního zábavního průmyslu. Autor si také klade za cíl v práci 

rozebrat jednotlivé předpisy a jejich aplikaci u kompetentních orgánů v této oblasti. Autor vychází 

zejména z literatury zahraniční a současně si posteskl, že v českém právním prostředí je stále malý 

počet osob, které pravidelně publikují odborné články a knihy v oboru sportovního práva. Současně 

adresuje kritiku směrem k zákonodárcům, kteří nedostatečně reflektují na problematiku vztahu práva 

a sportu. Z tohoto pohledu při čtení úvodu práce se jeví tedy motiv autora jako nadšení 

k prozkoumání nových horizontů v současnosti ne zcela uniformní právní regulace a tento posudek 

současně zhodnotí, do jaké míry se to autorovi podařilo. 

2. Náročnost tématu  

Autor práce tedy dle scénáře nastíněného v úvodu nalézá cestu k řešení problematiky se snahou 

vymezit vztah sportu a obecně platného práva. Vychází ze základní teze, že jakákoliv autonomie 

sportu nemůže být důvodem k úplné ignoranci právních pravidel. V části práce „Co je to sport?“ se 

nejprve snaží definovat, jakou aktivitu lze považovat za sport. Přiznává, že definice je velice 

komplikovaná.  Jde o činnost profesionálních sportovců či o rekreační aktivitu? Kulečník či sázky? 

Autor takto uvažuje o různých alternativách a pravda, jde o záludnou otázku. Na pomoc si bere znění 

zákona o podpoře sportu, ale vyhodnocuje jej jako vágní a pokračuje studiem např. Evropské charty 

sportu. Následně směřuje svůj zájem o odpovídající definici k literatuře s hledisky jako je tradice, 

aktuálnost, charakteristické znaky, podstata a principy soutěžení apod. K uniformní definici (nikoliv 

vinou autora práce) se však uspokojivě ani právní úprava či literatura nepropracovává. Nezbývá, než 

akceptovat znaky nabízené ve výše uvedených zdrojích a dále spoléhat na vzdělanost těch, kteří 

spory ve sportu řeší. Ostatně Rozhodčí soud pro sport v Lausanne rozhodoval také spory v odvětví 

šachu. Vztah sportu a práva je velice specifický, jak uvádí autor práce a to je pro něj výzva, proč se 

rozhodl psát práci na toto téma (viz. str. 8 práce).  



Jako bumerang se tak vrací autorovi opět vymezení sportovní činnosti v části 2.2.2. práce na str. 9, 

kdy hodnotí právní a sportovní regulace jako dva systémy, které obsahují pravidla chování, která jsou 

vázaná na předmět jejich působení. Na pomoc si bere opět literaturu, protože dle něj „Teoretické 

rozčlenění sportovní činnosti, pro potřeby vysvětlení její regulace normami sportovními a právními, 

na sportovní činnost v širším a v užším smyslu, je zásadní z důvodu odlišné míry ingerence státu“ (str. 

9 práce). V dalších pasážích autor analyzuje druhy regulace samotnými sportovními asociacemi a do 

jaké míry do nich stát může zasahovat či jakými dokumenty je již sport upraven na vnitrostátní i 

mezinárodní úrovni. Nicméně autor spíše klade větší důraz na judikaturu. Vidí v ní naději směrem 

k lepšímu právnímu prostředí ve sportu, protože působí právotvorně kvůli absenci zásadních 

kvalitních předpisů ve sportu.  

3. Další kritéria k hodnocení práce:   

Ve světle výše uvedeného se autor také věnuje otázce, zda existuje sportovní právo a přiklání se 

k názorům, které cituje, že sportovní právo lze považovat za relativně samostatné právní odvětví (str. 

15 práce). Navazuje také rozborem sportovního práva mezinárodního ve světle pyramidové struktury 

sportovních asociací. Ta je pro sport originálně typická a definuje nadnárodní charakter regulace 

sportu. Autor vymezuje prameny vycházející z tohoto prostředí a popisuje přednost a nadřazenost 

předpisů mezinárodních sportovních asociací, které mají sídlo většinou ve Švýcarsku, kde současně 

sídlí Rozhodčí soud pro sport produkující stěžejní judikaturu. Specifika mezinárodního sportovního 

práva vidí autor zejména v tom, že regulace sportu je tvořena hlavně nestátními autonomními 

subjekty. Na první pohled jde o popisnou část práce, ale autor i zde užil vlastních názorů na danou 

problematiku či pokusil se vcelku neuniformní skladbu zdrojů mezinárodního sportovního práva 

určitým způsobem rozdělit do srozumitelných kategorií. Následně chce čtenáře přesvědčit o významu 

regulace dopingu a opouští výše uvedené obecné otázky regulace ke konkrétnímu okruhu právního 

prostředí sportu. 

V úvodních pasážích práce k problematice dopingu se autor snaží nejprve pojmenovat samotnou 

definici dopingu s pomocí mezinárodních dokumentů. Čtivá je i úvodní pasáž o historických pokusech 

podvádění při soutěžení. Autor práce si správně všímá, že legalita boje proti dopingu může být 

hodnocena dle různých nesourodých právních měřítek. Konkrétně ve světle práva EU hraje prim 

právo hospodářské soutěže (str. 35 práce). Např. právo EU a jeho mechanismy kontrolují legalitu 

jednání ve světle cílů EU, tj. fungující hospodářské soutěže a protiprávní jednání musí mít vliv na 

obchod mezi členskými státy. U vnitrostátní aplikace práva mohou být měřítka úplně jiná, nemluvě o 

řešení sporů ve sportovní arbitráži. Autor přibližuje jednotlivé dokumenty brojící proti dopingu 

(mezinárodní úmluvu UNESCO, Kodex WADA) a popisuje řešení sporů prostřednictvím Rozhodčího 

soudu pro sport v Lausanne (zde je třeba pouze vytknout autorovi práce opomenutí faktu, že řízení 

ve věci poradních posudků již CAS nenabízí. Tato procedura byla zrušena novelizací Kodexu CAS 

s účinností od 1.1. 2012. Další dílčí změny Kodexu CAS byly učiněny s účinností od roku 2016, ale to již 

byla práce autora odevzdána, tudíž je nemohl zapracovat).  

Jinými slovy, zdá se, že tím, že se autor rozhodl dále zaměřit svou práci do oblasti dopingu, na něm 

nejlépe vystihl nesourodost a širokou škálu možností řešení dané problematiky na základě mnoha 

zdrojů a uchýlil se k rozhodovací praxi sportovního sektoru na půdě Rozhodčího soudu pro sport a 

Soudního dvora EU. Též konfrontoval kontroverzní princip objektivní odpovědnosti při postihování 

dopingu, na kterou pohlížejí kompetentní instituce různě v závislosti na tom, kde se spor řeší, jak bylo 



uvedeno výše (EU, Rozhodčí soud pro sport, vnitrostátní soudy). Autor mohl více rozebrat zmíněné 

trestání či zmírnění sankcí dle nové úpravy WADA či další aktuální dění zejména v kauze Pechstein, 

která je typická z pohledu forum shopping a vystihuje problematiku různorodosti systému. Na druhou 

stranu práce nebyla výlučně zaměřena na doping, ale na celkovou podobu mezinárodního 

sportovního práva. Práce zmapovala detailně právní prostředí sportu na mezinárodní úrovni a byla 

vhodně doplněna vlastními náhledy autora.    

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

výborně.  

Závěrem bych autora práce požádal u obhajoby podiskutovat o větě, kterou uvedl v závěru práce (str. 

64): Na rozhodování CAS v oblasti dopingu je zajímavá skutečnost, že i po 30 letech fungování tohoto 

orgánu se jeho rozhodovací praxe stále rozvíjí a jednou vyjádřené názory jsou v obdobných případech 

častokrát měněny. Tento určitý rozpor se zásadou právní jistoty dokumentují některá z analyzovaných 

rozhodnutí CAS. Byl by lepší řádný soud nebo je CAS stále nejvhodnější institucí? 

 

V Praze dne 19.1.2016 

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D 
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