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1. Úvod 

Podle Pierre de Coubertina, zakladatele moderního olympijského hnutí, tvoří sport 

součást dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím nahradit. Současný sport představuje 

společenský a ekonomický jev narůstajícího významu, který různými způsoby ovlivňuje 

nejen životy jednotlivců, ale také fungování společnosti jako celku.  

Rostoucí význam sportu v posledních desetiletích je zapříčiněn především nárůstem 

objemu volného času u průměrné populace a rozvojem masových medií a informačních 

kanálů, které v současnosti zpřístupňují valnou většinu významnějších sportovních událostí 

široké veřejnosti. Sportovním aktivitám se, a to ať už na jakékoliv úrovni, může vzhledem 

k markantnímu nárůstu životní úrovně obyvatelstva v posledních desetiletích věnovat stále 

více lidí, a to především ve vyspělých zemích1. Přímé přenosy či záznamy z významných 

sportovních událostí jsou dostupné prakticky ve všech koutech světa.  

Ze sportu se díky jeho popularitě, internacionalizaci, nárůstu zájmu diváků, sponzorů, 

ale i třeba sázkařů, stal především byznys. Současný vrcholový sport je tak nutné považovat 

za ekonomickou aktivitu, jejíž význam je značný a stále rostoucí; objem finančních 

prostředků, které se pohybují ve sportovním prostředí, se rok od roku zvyšuje. Tato 

skutečnost může být na jednu stranu chápána jako veskrze pozitivní pro samotnou stránku 

sportovní, respektive stránku výkonnosti, a to vzhledem k dostupnosti nových technologií či 

tréninkových možností. Na stranu druhou, narůstající ekonomická atraktivita tohoto prostředí 

přináší také řadu problémů. Je zapotřebí být si vědom toho, že jakékoliv prostředí, které je 

finančně zajímavé, a ve kterém je možné vytvářet finanční nebo jiné majetkové výhody, se 

stává předmětem zájmu osob bažících po osobním profitu.  

V prostředí sportu lze za subjekty, které se v něm ucházejí o získání majetkových 

výhod, označit nejen samotné sportovce, ale také trenéry, sportovní funkcionáře, kluby, 

podnikatelské subjekty jako dodavatele vybavení či sponzory, sázkaře a sázkové kanceláře a 

v neposlední řadě také televizní či internetové poskytovatele přenosů.  

Pro sport zásadním a jemu imanentním atributem je skutečnost, že je provozován podle 

určitých, předem daných a účastníky konkrétního sportovního odvětví seznatelných pravidel 

                                                 

 

1 Bílá kniha Evropské komise o sportu ze dne 11. 7. 2007, s. 3 uvádí, že v roce 2004 provozovalo sportovní 

aktivity pravidelně přibližně 60 % evropských občanů, a to v rámci nebo mimo rámec zhruba 700 000 klubů. 
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a zvyklostí.2 Potřeba co možná nejjednoznačnějších pravidel roste v současnosti s nárůstem 

ekonomické atraktivity sportovního prostředí. Nejedná se zde však pouze o potřebu jasných 

pravidel sportovních. Ačkoliv je sportovním asociacím3 při vytváření sportovních pravidel 

přiznávána určité míra autonomie,4 zůstává samozřejmě zásadní návaznost pravidel 

sportovních na obecně závazná pravidla chování, tedy na normy právní. A to jak na právní 

normy vnitrostátní, tak normy práva Evropské unie a práva mezinárodního.  

Státní orgány, respektive orgány nadstátních organizací, by měly mít za cíl vytvořit 

jednoznačnou právní úpravu, která by jasně a srozumitelně stanovila závazná pravidla pro 

sportovní prostředí, tedy určité mantinely, ve kterých by se sportovní asociace v rámci své 

autonomie mohly při vytváření sportovních pravidel pohybovat. Vzhledem k určité míře 

opomíjení sportovního prostředí ze strany zákonodárců České republiky, a především do 

doby přijetí Lisabonské smlouvy, také ze strany orgánů Evropské unie, a z toho plynoucí 

nedostatečné úpravy sportovního prostředí obecně závaznými právními předpisy, má na 

utváření a vývoj vztahu práva a sportu respektive sportovního práva5 zásadní vliv 

rozhodovací praxe orgánů soudních, jakož i dalších orgánů a institucí rozhodujících spory 

v oblasti sportu; především orgánů rozhodčího charakteru či orgánů rozhodujících spory 

v rámci sportovních asociací.  

Tato práce sestává ze dvou částí. Cílem první části práce je nastínit problematiku 

vztahu sportu a práva respektive sportovního práva obecně, přiblížit principy v této oblasti 

panující a popsat mezinárodní povahu sportovního práva včetně působení jednotlivých 

mezinárodních organizací. 

Druhá část práce je pak podrobněji věnována jedné z dílčích otázek sportovního práva, 

problematice dopingu. Jejím cílem je především popsat a rozebrat aktuální institucionální a 

procesní rámec boje proti dopingu ve sportu a přiblížit fungování tohoto systému pomocí 

analýzy některých významných rozhodnutí příslušných orgánů. 

 Doping, jakožto morálně i zdravotně závadnou praxi, považuji za fenomén, který je 

hodný hlubšího rozboru. Je problémem veskrze aktuálním, kdy s narůstající finanční 

                                                 

 

2 KUKLÍK, Jan et al., Sportovní právo, Praha: Auditorium, 2012, s. 37. 

3 Pojmy asociace, federace, organizace, svaz jsou v této práci používány pro sportovní subjekty promiscue.  

4 O autonomii sportovních asociací podrobněji v kapitole 2.2.4. 

5 K diskuzi ohledně pojmu sportovního práva dále v kapitole 2.2.5. 
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atraktivností i prestiží sportovního prostředí roste také pokušení sportovců dopomoci si 

k úspěchu jakýmkoliv způsobem. V druhé části práce bude poměrně podrobně rozebráno 

působení nejvýznamnějších organizací, institucí a dokumentů v oblasti dopingu ve sportu, za 

něž lze označit především Světovou antidopingovou agenturu (WADA)6 a její Kodex (WADC) 

Rozhodčí soud pro sport (CAS/TAS)7 se sídlem v Lausanne a Evropskou Unii (jejíž přístup se 

vyvíjí především prostřednictvím judikatury ESD resp. nyní SDEU). Popsán bude přístup 

zmíněných organizací, včetně rozhodovací praxe jejich orgánů, stejně jako působení 

nejvýznamnějších mezinárodních mezivládních úmluv v této oblasti, jimiž jsou Mezinárodní 

úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO a Evropská antidopingová úmluva, která je 

dokumentem Rady Evropy.  

Co se týče česky psaných publikací zabývajících se sportovně-právní problematikou, 

respektive dříve spíše vztahem práva a sportu, je bohužel třeba konstatovat, že jejich počet je 

prozatím stále poměrně omezený, ač v posledních letech až exponenciálně narůstá. Mezi 

přední autory publikující v této oblasti lze zařadit především Mgr. Michala Králíka, Ph.D., 

v současnosti předsedu senátu Nejvyššího soudu ČR, který v roce 2001 publikoval do jisté 

míry přelomovou práci nazvanou Právo ve sportu, a JUDr. Pavla Hamerníka, Ph.D., 

působícího v současnosti mimo jiné v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, který se 

zabývá především sportovním právem s mezinárodním (respektive evropským) prvkem. 

Vedle publikací autorů výše zmíněných, ale i dalších českých odborníků, byly inspirací pro 

tuto práci ve značném rozsahu publikace v anglickém jazyce a do jisté míry také publikace 

německé. Mezi nejvýznamnější anglicky psané zdroje užité pro tvorbu této práce patří 

bezpochyby publikace Sports law autorů Gardinera, O’Learyho, Welche, Boyese a Naidooa, 

publikace J. Nafzigera týkající se mezinárodního sportovního práva (International Sports 

Law, Handbook on International Sports law, jehož spoluautorem je S. Ross) nebo práce 

S. Weatherilla European Sports law: Collected papers, jakož i další zdroje významné pro 

jednotlivé kapitoly této práce. Vzhledem k významu rozhodovací praxe pro vývoj 

sportovního práva byla klíčovým zdrojem také právě rozhodovací praxe respektive judikatura 

příslušných orgánů. 

                                                 

 

6 World Anti-Doping Agency. 

7 Jednacími jazyky arbitrážního soudu pro sport jsou angličtina a francouzština. Zkratka CAS vychází 

z anglického The Court of Arbitation for Sport, zkratka TAS pak z francouzského Tribunal Arbitral du Sport.  



 

 

4 

 

 

Popisná analýza výše zmíněných publikací, jakož i dalších zdrojů, je základní metodou 

používanou pro tvorbu této práce. Pomocí této metody budou vyhledány a vymezeny 

stávající poznatky týkající se zkoumané problematiky. Tyto poznatky budou následnou 

syntézou uvedeny to souvislostí, systematizovány a aktualizovány.  

Problematika sportovního práva, včetně dopingu, jehož úprava je jeho nutnou 

součástí, je pro mne jako pro aktivního sportovce atraktivní. Domnívám se, že by si sport 

vzhledem ke svému nesporému celospolečenskému významu zasloužil větší pozornost 

zákonodárců a propracovanější a kvalitnější právní úpravu nežli tu stávající. Jednoznačná 

právní úprava by dle mého názoru byla ku prospěchu všech subjektů pohybujících se ve 

sportovním prostředí, především však sportovců samotných, jejichž práva a povinnosti by 

měly být lépe ošetřeny. 
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2. Sport a jeho vztah k právu 

Jakkoliv se na první pohled mohou sport a právo jevit jako dva samostatné a naprosto 

odlišné fenomény, je třeba úvodem upozornit na skutečnost, že sport, stejně jako v zásadě 

jakákoliv jiná oblast společenského života, je podroben právní regulaci. Oblast sportu tedy 

není a nemůže být na obecně závazných právních předpisech zcela nezávislá, a to i přesto, že 

je nadána určitou mírou autonomie.8  

Pro vymezení vztahu mezi sportem a právem považuji za nutné nejprve objasnit, co je 

vlastně možné pod pojmem sport chápat a jaká úskalí definování tohoto pojmu obnáší.   

2.1.  Co je to sport? 

Nalezení odpovědi na tuto otázku, tedy vymezení obsahu pojmu sport, je klíčové pro 

možnost vymezení vztahu sportu a práva, respektive dále pro vymezení sportovního práva, 

jehož předmětem je právě sport.  

Definice pojmu sport je, stejně jako definice pojmu právo, poměrně komplikovaná. Pod 

pojmem právo, pokud jej tedy budeme chápat jako právo objektivní a v jeho normativním 

smyslu, rozumíme souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování 

stanovených či uznaných státem.9 Co však rozumět pod pojmem sport? 

Je nepochybné, že každý si pod tímto pojmem dovede něco představit. Většinou bude 

takovou představou určitá forma pohybové aktivity. Někdo si může představit pohybovou 

aktivitu prováděnou na profesionální, vrcholové úrovni, tedy třeba utkání fotbalové SYNOT 

ligy, která sleduje v televizi. Jiný si naopak představí aktivitu rekreační, pomocí které se 

jedinec snaží odreagovat od shonu a rutiny každodenního života; například víkendové 

rodinné cyklistické výlety. Další pak ale může pod pojmem sport chápat třeba hospodský 

kulečník, deskové hry nebo dokonce sázení na výsledky sportovních utkání, tedy aktivity, 

které již koncept sportu jakožto pohybové aktivity opouštějí zcela, či se od něho 

přinejmenším značně vzdalují.  

Rozdílné představy o tom, co sportem je, a co jím již není, dostatečně nesjednocuje ani 

vnitrostátní zákonná úprava, která sice s pojmem sport nezřídka kdy pracuje, žádnou obecnou 

                                                 

 

8 O autonomii sportu dále především v kapitole 2.2.4.  

9 GERLOCH, Aleš, Teorie práva, Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 21. 
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legální definici sportu ale nepředkládá. Určité vymezení pojmu sport obsahuje zákon o 

podpoře sportu z roku 2001, který stanoví, že „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.“10 Taková 

definice je však nejen poměrně vágní, ale především je její uplatnění, již dle dikce zákona 

omezeno pouze pro účely zákona o podpoře sportu samotného; nelze ji tedy označit za 

definici, která by si kladla za cíl být obecně přijímána.  

Obdobnou definici sportu přináší též Evropská charta sportu, která je dokumentem 

Rady Evropy.11  

O definici pojmu sport usiluje řada českých i zahraničních autorů. M. Králík ve své 

publikaci Právo ve sportu k formulaci jednoznačné definice sportu sice nedospívá 

(jednoznačné definování sportu považuje za nemožné), prezentuje však 5 tzv. definičních 

rolí, které by případná definice měla splňovat: 

 Musí ve svém vymezení subsumovat již existující činnosti tradicí uznávané za 

sport; 

 měla by dokázat reagovat na budoucí vývoj sportu; 

 musí funkčně a předmětně ohraničit aktivity považované za sport od ostatních 

společenských jevů; 

 má vymezit stěžejní charakteristické znaky a principy sportu; 

 z hlediska podstaty prováděné činnosti odlišit a zdůvodnit, proč určitá činnost je 

sportem, a další nikoliv, přestože odpovídá vymezeným charakteristickým 

znakům a principům.12 

Britský odborník na sportovní právo S. Gardiner naopak na definici sportu přímo 

nerezignuje. Upozorňuje však na obtíže, které přináší vývoj sportu v průběhu času a 

transformace moderního vrcholového sportu v určitý druh zaměstnání. Zároveň připomíná, že 

                                                 

 

10 §2 odst 1. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

11 Čl 2 odst. 1 písm a) Evropské charty sportu má následující znění: "Sport means all forms of physical activity 

which, through casual or organised participation, aim at expressing or improving physical fitness and mental 

well-being, forming social relationships or obtaining results in competition at all levels.“ 

12 KRÁLÍK, Michal, Právo ve sportu, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 28. 
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„existují konstruktivní důvody pro potřebu definiční jednoznačnosti. Aktivita definovaná jako 

sport má množství finančních a právních výhod.“13 Gardiner nabízí hned několik sociálních 

definic. „Za sport můžeme považovat institucionalizované soutěživé aktivity, které vyžadují 

určité fyzické úsilí nebo užívání relativně komplexních dovedností jednotlivců, jejichž účast je 

motivována kombinací vnitřních a vnějších faktorů.“14 Nebo „lidskou aktivitu, která zahrnuje 

specifickou administrativní organizaci a historické pozadí pravidel, které určují cíl a omezují 

vzorec lidského chování; zahrnuje soutěž a/nebo výzvu a jednoznačný výsledek, který je 

primárně určený fyzickou silou.“15 

Žádnou z těchto definic však nelze chápat jako definici obecně uznávanou nebo obecně 

platnou. Problémem ztěžujícím vytvoření relevantní obecně uznávané definice sportu je vedle 

vývoje tělesných (sportovních) aktivit a způsobu jejich provádění v průběhu času (což 

podrobně a poutavě popisuje například publikace Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury 

autorů Kössla, Štumbauera a Waice),16 především skutečnost, že tělesnou aktivitu respektive 

sportovní činnost lze vykonávat na různých úrovních.  

Sport z hlediska výkonnostní úrovně tak můžeme dělit na sport rekreační, který je 

provozován pro zábavu či udržení tělesné kondice, sport poloprofesionální, při jehož výkonu 

je již sportovec členem sportovní organizace a účastní se soutěží a sport profesionální, u 

kterého je sportovní činnost zpravidla hlavním zdrojem obživy sportovce.17  

                                                 

 

13 GARDINER, Simon et al. Sports law, New York: Routledge, 2012, s. 5; „There are positive reasons for 

needing to provide definitional clarity. An aktivity defined as a sport has a number of financial and legal 

advantages.“ 

14 SEE LOY, J. The nature of sport:a definitional effort IN Gardiner, S. et. al. Sports law, s 6: „Sports are 

institutionalised competitive activities that involve vigorous physical extertion ort he use of relativem komplex 

physical skills by individuals whose participation is motivated by a combination of intrinsic and extrinsic 

factors.“ 

15 SINGER, R, Physical Education: Foundations, New York: Holt, Rinehart and Winston, 2006 IN 

GARDINER, S. et. al. Sports law, s. 6: „…a human activity that involves specific administrative organisations 

and historici background of rules which džine the objektive and limit tha pattern of human behaviour; it 

involves competition and/or challenge and a definite outcome primarily determined by physical skill“ 

16 KÖSSL, Jiří, ŠTUMBAUER, Jan, WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury, Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2008. 

17 DOVALIL, Josef et al.: Olympismus, Praha: Olympia, 2004. 
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Rekreační sport již ze své povahy volnočasové, často především relaxační aktivity 

nevyžaduje žádnou konkrétní ingerenci ze strany právních předpisů, v jeho případě je třeba 

vycházet z ústavně garantované zásady legální licence, tedy z principu, že každý může činit, 

co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.18  

Regulace sportovního prostředí právními předpisy nabývá na důležitosti u sportu 

poloprofesionálního a především profesionálního. Účelem ingerence státu pak bude 

především: 

1) zajištění souladu s vnějším právním prostředím, 

2) umožnění soutěžení za rovných podmínek („level playing field“), 

3) zajištění nepředvídatelnosti a nejistoty výsledku, tedy soutěživosti sportu.19 

2.2.  Vztah sportu a práva 

Těžko hledat nějakou oblast lidského života, která by nebyla ovlivněna právem. Vztahy 

a jednání osob jsou upraveny právními předpisy a musí se pohybovat v jejich rámci; právní 

předpisy regulují také vztahy jednotlivce a státu.  

Právo vytváří základní rámec našich životů osobních, jakož i profesionálních, 

a nastavuje pravidla všem oblastem lidské činnosti, které jsou právem regulovány a jemu 

podřízeny. Tato teze však pro sport jako jednu z oblastí lidské činnosti platí pouze do určité 

míry. Vztah sportu a práva je specifický, a proto považuji za přínosné se jím zabývat 

hlouběji.  

2.2.1.  Grammontův zákon 

Dosah normativního působení práva ve sportu je, jak již bylo zmíněno výše, často 

pouze omezený. Jedním z nejstarších případů dokládajících tuto skutečnost je 

tzv. Grammontův zákon, francouzský zákon o ochraně domácích zvířat z roku 1850. Dle 

tohoto zákona byla zakázána organizace corridy, která byla zákonodárcem považována za 

týrání zvířat.20 Organizátoři a toreadoři pak mohli být na základě tohoto zákona trestně 

stíhání francouzskou prokuraturou. Grammontův zákon se však setkal s obrovským odporem 

                                                 

 

18 Zásada legální licence je v právním řádu České republiky vyjádřena prostřednictvím čl. 2 odst. 4 Ústavy a 

čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 

19 Více o vztahu práva a sportu v kapitole 2.2. 

20 Zakázány nebyly corridy, které nekončily smrtí zvířete – býka.  
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ze strany obyvatel Francie, kteří považovali corridu za nezbytnou součást tradic některých 

francouzských regionů. I přesto, že zákonnost a správnost trestního stíhání osob 

provozujících corridu byla v průběhu následujících desetiletí pravidelně potvrzována 

odvolacími soudy, nedošlo k všeobecné akceptaci protiprávnosti corridy. Zákaz nebyl 

respektován a byl pravidelně porušován, a to po dobu více než sta let. Tato skutečnost vedla 

k opětovné legalizaci corridy21 v roce 1951.  

Tento příklad názorně demonstruje potíže, se kterými se často potýká právní regulace 

sportu. Sport a právo mají přes některé společné znaky zcela odlišnou povahu. Hry a 

soutěživé činnosti, které se v současnosti označují jako sport, jsou staré jako lidstvo samo. 

V průběhu věků si utvářejí vlastní pravidla, na základě kterých jsou provozovány, své tradice 

a obyčeje. Právo naproti tomu vzniká později, v závislosti na určitém stupni vývoje 

společnosti a potřebě regulace určitých společenských vztahů. Právní regulace tedy přistupuje 

k regulaci sportovního prostředí až následně, již v době, kdy je samotné prostředí regulováno 

svými vlastními pravidly, tradicemi a obyčeji.  

2.2.2.  Regulace sportu 

Sport a právo můžeme chápat jako dva regulativní systémy obsahující pravidla chování, 

která jsou vázána na předmět jejich působení, jímž je v tomto případě sportovní činnost.22 Pro 

vysvětlení působení obou regulativních systému na sportovní činnost je třeba odlišit 

sportovní činnost v užším smyslu a sportovní činnost v širším smyslu, jak již činí Králík 

v publikaci Právo ve sportu.23 

Sportovní činností v užším smyslu se rozumí „základní prvky jednotlivých sportovních 

disciplín, tj. pravidla průběhu her a soutěží, jejich hodnocení, přestupová pravidla, 

disciplinární normy apod.“ Sportovní činností ve smyslu širším pak „materiální, personální, 

institucionální, finanční, organizační zajištění sportovní činnosti v užším smyslu včetně 

reakce na některé z jejich negativních důsledků.“24 Do ní lze zařadit například otázky 

                                                 

 

21 Z působnosti Grammontova zákona byly vyňaty býčí zápasy v místech, kde byly takové souboje trvalou 

tradicí.  

22 Předmět právní regulace je přirozeně mnohem širší; naopak oblast sportu pokrývá právní regulace pouze 

částečně. 

23 Více sportovní činnosti v širším a užším smyslu a její regulaci KRÁLÍK, M., op. cit., s. 10 – s. 15. 

24 Tamtéž, s. 10. 
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právního postavení sportovců, otázky sponzoringu, dopingu či problematiku násilí na 

stadionech.  

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, tedy regulace prostřednictvím norem právních. 

U regulace sportovní činnosti v užším smyslu převládá regulace sportovní, pravidla 

vlastního sportovního zápolení („rules of the game“) jsou vytvářena sportovními asociacemi. 

Výlučné působení právní regulace je zde velmi omezené, a to především na případy 

odpovědnosti (ať už občanskoprávní nebo trestněprávní) za zranění vzniklá v průběhu hry. 

Existují také četné situace, které jsou podrobeny regulaci jak sportovní tak právní, obecně lze 

však považovat za optimální model, ve kterém je základem regulace sportovní, která je pouze 

zastřešována regulací právní v obecné rovině.  

Výlučná právní regulace nabývá na důležitosti u sportovní činnosti v širším smyslu. Do 

její sféry patří například úprava sponzoringu, financování sportovních subjektů státem nebo 

zdaňování sportovních organizací. I zde však působí regulace sportovní, ať už výlučně 

(úprava vnitřní struktury sportovních organizací), či v průniku s regulací právní (násilí na 

stadionech).  

2.2.3.  Sportovní normy 

„Sportovní normou lze v obecné rovině rozumět objektivně existující pravidlo chování 

v rámci toho kterého sportovního odvětví, jehož dodržování je vyžadováno v rámci výkonu 

takového sportovního odvětví a jehož porušení je, v různém rozsahu, s různou intenzitou a 

s různými následky, v rámci (uvnitř) takového sportovního odvětví sankcionováno subjekty za 

tímto účelem zřízenými (zejména rozhodčími a disciplinárními komisemi).“25 

Do jisté míry jde o kategorii paralelní s normami právními, která však vykazuje určité 

odlišnosti, především chybějící možnost vynutitelnosti jejich dodržování státem. Z hlediska 

jejich formy, lze sportovní normy rozdělit následovně, a to na: 

a. sportovní normy psané, vyskytující se v podobě soutěžních řádů, pravidel či 

v jiných písemně zachycených formách; 

                                                 

 

25 KUKLÍK, J. et al. op. cit., s. 37. 
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b. sportovní normy nepsané, vyskytující se ve formě obyčeje, úzu nebo 

zvyklosti.26 

 Základ konkrétního sportovního odvětví přirozeně tvoří psaná pravidla (psané 

sportovní normy). Jde o normy, které vymezují dané sportovní odvětví, materiální prostředky 

nutné k jeho provozování a především vzájemná práva a povinnosti zúčastněných sportovců. 

Sportovní odvětví bývá zásadně globálně hierarchicky uspořádáno na základě tzv. 

pyramidové struktury.27 Z takového uspořádání sportovního odvětví plyne vertikální 

hierarchizace sportovních norem. V globálně organizovaných sportovních odvětvích tak 

vydává sportovní normy primárně zastřešující federace, kterou je např. ve světovém fotbale 

FIFA.28 Taková mezinárodní federace vydává sportovní normy, které jsou závazné pro 

všechny členské státy federace. Národní asociace daného sportu, v českém fotbalovém 

prostředí FAČR,29 pak vydává své vlastní sportovní normy, které se však od norem 

zastřešující federace mohou odchýlit pouze v případě zmocnění k úpravě pravidel 

odpovídající specifickým podmínkám daného regionu ze strany zastřešující federace.  

 Valná většina „normotvůrců“ v České republice má právní formu spolku podle 

občanského zákoníku,30 jejich předpisy mají tedy povahu předpisů vnitřních. Povinnost 

dodržovat takové předpisy plyne pro participující subjekty z titulu jejich dobrovolného 

členství v dané asociaci.31  

Sportovní normy lze v určitých případech modifikovat ad hoc přijatými smluvními 

ujednáními, ať už psanými nebo nepsanými, mezi subjekty participujícími na sportovní 

události.32   

                                                 

 

26 Sportovní normy rozebírá poměrně detailně Sup v KUKLÍK, J. et al. Právo ve sportu, v kapitole 3. nazvané 

Sportovní normy (pravidla) a jiné neprávní prameny pravidel chování sportovce. 

27 O organizaci sportovního prostředí a jeho pyramidové struktuře více v kapitole 3.1. 

28 Fédération Internationale de Football Association. 

29 Fotbalová asociace České republiky. 

30 Zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník upravuje spolky v §214 a násl. 

31 Člen FAČR se zavazuje dodržovat stanovy FAČR, její další předpisy a rozhodnutí jejích orgánů již 

v Přihlášce za člena FAČR (tato forma přihlášky se týká pouze fyzických osob). Právnická osoba (klub) žádající 

o členství se navíc přímo v přihlášce zavazuje řídit se předpisy mezinárodních organizací fotbalu UEFA a FIFA.  

32 Příkladem může být dohoda dvou fotbalových klubů, že jejich týmy odehrají přípravný zápas na 2x35 minut, 

a že nebude aplikováno pravidlo omezující možnost střídání během zápasu na tři hráče na každé straně.   
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Nepsanými sportovními normami jsou především sportovní obyčeje (zvyklosti),33 které 

musí naplňovat znaky obyčejů právních, tedy usus longaevus a opinio necessitatis. Sportovní 

obyčeje pouze doplňují psaná pravidla, současně je však interpretují a mohou je i 

modifikovat. 

2.2.4.  Právní normy upravující sportovní prostředí 

Názorů na nejvhodnější míru regulace sportovního prostředí právními normami je 

nepřeberné množství, od radikálních názorů hlásajících, že sportovní prostředí by nemělo být 

právem regulováno vůbec,34 po teze tvrdící, že ingerence práva je nutná v každém aspektu 

sportu.35  

Nelze nežli souhlasit s tím, že určitá míra ingerence státu, a tedy právních norem, do 

sportovního prostředí je nutná. Sportovní činnost je nutné vykonávat v mezích určitých 

pravidel stanovených právními normami, které musí poskytovat ochranu základním 

hodnotám a principům, na kterých je vybudována naše civilizace. Na druhou stranu je však 

zapotřebí zachovávat a respektovat soukromoprávní sféru autonomie sportovního prostředí 

a jeho subjektů. Zásahy právních norem do sportovního prostředí by měly mít jasně 

vymezené meze a měly by sloužit výhradně k ochraně společenských i individuálních zájmů, 

které jsou takové ochrany hodné.  

Z hlediska úpravy sportu obecně závaznými právními předpisy lze rozlišovat dva 

přístupy států ke sportu – přístup liberální a přístup intervenční. Právní řády jednotlivých 

států se svým obsahem mohou v různé míře přiklánět k jednomu z těchto principů, které lze 

v jejich čisté podobě chápat jako určité krajní varianty. Stát s intervenčním přístupem ke 

sportu36 přebírá prostřednictvím právních norem odpovědnost za podporu, organizaci či 

rozvoj sportu; sportovním asociacím a oddílům však i přesto ponechává určitou míru 

autonomie. Liberální přístup státu37 představuje situaci, kdy v daném státě neexistují právní 

normy upravující specificky sport. Intervence práva do sportu se tak uskutečňují 

                                                 

 

33 Za příklad může sloužit situace, kdy rozhodčí na konci utkání hodnotí porušení sportovních norem 

benevolentněji a nechává hru plynout. 

34 Tuto teorii zastával italský právník a politik Bruno Zauli. 

35 Zastánci této teorie jsou především zástupci totalitních zemí, výjimkou je například Brit Edward Grayson. 

36 Mezi státy s intervenčním přístupem můžeme řadit Maďarsko nebo Španělsko. 

37 Liberální přístup uplatňují například Velká Británie, Švédsko, zásadně i Česká republika. 
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prostřednictvím právních předpisů upravujících obdobné společenské aktivity. Sport zde 

zůstává doménou a odpovědností soukromoprávních subjektů.38 

Český právní řád se z výše zmíněných přístupů kloní k přístupu liberálnímu. Na ústavní 

úrovni sport upraven není. Část odborné veřejnosti však považuje úpravu sportu na ústavní 

úrovni, a to konkrétně Listinou základních práv a svobod, za žádoucí. Hlava IV. Listiny 

základních práv a svobod (Hospodářská, sociální a kulturní práva) by dle této teze měla být 

doplněna samostatným článkem ve znění následujícím či obdobném: 

1. Každý má právo v zájmu svého zdraví, výchovy a vzdělání aktivně se účastnit 

různých druhů a forem tělesné výchovy, sportu a turistiky podle osobních zálib a 

schopností. 

2. Orgány veřejné správy pečují o všestranný rozvoj tělesné kultury v rozsahu, 

který stanoví zákon.39 

 Na úrovni zákonné lze za jediný předpis upravující specificky sport označit zákon č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, jakkoliv je tento zákon považován za nekvalitní či dokonce 

nadbytečný.  

Sport je však upraven v řadě mezinárodních dokumentů vzešlých z evropské integrace 

posledních desetiletí, mezi které lze zařadit například Evropskou chartu sportu pro všechny, 

Evropskou chartu sportu pro všechny zdravotně postižené osoby, Bílou knihu sportu nebo 

Evropský manifest o mladých lidech a sportu. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, je 

sport upraven i v SFEU, především v čl. 165. 

Vzhledem k absenci či nedostatečné propracovanosti právních norem upravujících sport 

roste faktický význam judikatury a rozhodovací praxe40 ve sportovním prostředí, jejíž 

precedenční působení je významnější, nežli tomu tak je obecně mimo sportovní prostředí. 

Rozhodovací praxe v oblasti sportu je charakteristická tím, že na rozdíl od rozhodovací praxe 

obecné, která zásadně pouze napomáhá aplikační praxi interpretací právních 

                                                 

 

38 KUKLÍK, J. et al. op. cit., s. 54 – s. 55. 

39 Tento názor prezentuje například Kumpera v: Kolektiv autorů, Otázky sportovního práva, Praha: Ústav státu a 

práva, 2009. s. 23. 

40 O nich podrobně v kapitole 5., jakož i kapitole 7. s ohledem na doping. Pojem „judikatura“ je používán pro 

rozhodovací praxi orgánů soudních, která je tak tímto odlišena od rozhodovací praxe orgánů ostatních. Pojem 

„rozhodovací praxe“ je ovšem pojmem nadřazeným pojmu „judikatura“ a tento pojem tak v sobě zahrnuje.  
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norem, rozhodovací praxe v oblasti sportu často ve svém důsledku působí právotvorně. 

Podněcuje totiž úvahy zákonodárců o potřebnosti určité sportovně-právní speciální úpravy.41  

2.2.5.  Sportovní právo 

O terminologické vhodnosti pojmu sportovní právo respektive o možnosti používat pro 

vztahy sportu a práva tento termín se vedou v posledních desetiletích debaty odborníků 

zastupujících protipólné názory.  

Mezi zaryté odpůrce užívání terminologického označení sportovní právo patří Grayson 

nebo Woodhouse. Grayson při odmítání termínu sportovní právo argumentuje tvrzením, že 

vzhledem k neexistenci právního základu vztahujícího se výlučně ke sportu a vzhledem 

k tomu, že na sport jsou aplikovány obecné právní normy bez ohledu na jeho specifika, není 

možné hovořit o sportovním právu. Woodhouse pak tvrdí, že namísto sportovního práva jde 

pouze o aplikaci disciplín jako je právo smluvní, právo správní, právo pracovní či právo na 

ochranu osobnosti. I on tedy počítá pouze s uplatňováním práva obecného na sportovní 

vztahy.42  

Výše zmíněné názory, prezentované jejich zastánci v 90. letech 20. Století, lze však 

označit za již překonané. Tendencí posledních let je příklon k užívání pojmu sportovní právo 

pro vztahy sportu a práva, případně i uznání sportovního práva jako relativně samostatného 

právního odvětví.  

Australan Opie43 upozorňuje na fakt, že „sportovní právo“ je právem aplikovaným, tedy 

opakem čistě teoretického práva. Spíše nežli disciplínou s jednoznačným předmětem, jako 

právo trestní nebo smluvní, je „sportovní právo“ disciplínou, které se zaobírá obecnou 

interakcí práva a aktivity obecně označované jako sport. Všímá si také odlišného přístupu 

soudů k řešení sporů v oblasti sportu v posledních letech, kdy se soudy v některých případech 

rozhodování vzdávají a upřednostňují neintervenování do sportovního prostředí.  

                                                 

 

41 KRÁLÍK, M., op. cit., s. 161 – s 162 

42 Odmítavé přístupy Graysonovy publikace Sport and the law z roku 1995 a Woodhousovi statě The Lawyer in 

Sport: Some Reflections k pojmu sportovního práva představuje KRÁLÍK, M., op. cit., s 147. 

43 OPIE, H., Sport associations and thein legal environment, 1996 IN GARDINER, S. et al. Sports law, s. 162 – 

s. 163. 
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„Právo v současnosti začíná se sportovními aktivitami, sportovními orgány a 

rozhodováním sportovních sporů zacházet odlišně nežli s jinými aktivitami nebo orgány. 

V prostředí sportu se postupně utvářejí samostatné doktríny.“44  

Proces vzniku nového právního oboru je však komplikovaný a uznání takového oboru 

může trvat desetiletí. Teprve nedávného uznání se dostalo například odvětví práva 

pracovního; existence a samostatnost práva životního prostředí je doposud některými 

zpochybňována, a to i přesto, že masa právních norem vztahujících se speciálně na životní 

prostředí jako svůj předmět je velmi rozsáhlá a i přesto, že právo životního prostředí je již 

delší dobu vyučováno na univerzitách jako samostatný předmět.45 

Právní normy regulující specificky sportovní prostředí jsou obsaženy v právu Evropské 

unie, mezinárodních úmluvách a omezeně i v národních právních řádech a jsou hojně 

dotvářeny judikaturou, sportovní právo je pravidelně samostatně vyučováno na univerzitách46 

jako samostatný předmět. Specifický charakter sportu byl uznán zásadním rozsudky ESD, o 

nichž bude stručně pohovořeno níže v kapitole 7.4.   

Především z těchto důvodů se musím přiklonit k názoru, že sportovní právo je nutné 

chápat jako relativně samostatné právní odvětví regulující sportovní prostředí. Pod pojem 

sportovního práva je pak možné podřadit jak právní normy vydané veřejnoprávními orgány 

národními, v hojné míře však také orgány nadnárodními,47 jak normy právní, tak normativní 

ustanovení vydávaná orgány samosprávných sportovních federací a svazů (jejich vnitřní 

předpisy), tedy normy sportovní. Pramenem sportovního práva jsou, a pod pojem sportovního 

práva je nutné podřadit, také obecně uznávané a závazné obyčeje ve sportu.48  

                                                 

 

44 BELOFF, Michael., KERR, Tim., DEMETRIOU, Marie., BELOFF, Rupert.: Sports Law., Oxford: Hart 

Publishing, 2012, s. 3.  

45 Obdobně o vzniku právních odvětví v GARDINER, S. et al. Sports law, op. cit., s. 86 a HAMERNÍK, Pavel, 

Sportovní právo s mezinárodním prvkem, Praha: Auditorium, 2007, s. 18. 

46 Původně především v zemích anglo-americké právní kultury, v současnosti ale ve vzrůstající míře též 

v zemích právní kultury kontinentální.  

47 O mezinárodní povaze sportovního práva hlouběji v kapitole 3. 

48 Obdobné rozdělení složek tvořících sportovní právo je představeno v Kolektiv autorů. Otázky sportovního 

práva, op. cit.,  s. 24. 
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Sportovní právo chápu jako právní odvětví sui generis, obsahující normy upravující 

sportovní prostředí a vztahy v něm existující a vznikající, a to normy rozličného původu, 

rozdílné míry závaznosti i možností vynutitelnosti. 
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3. Mezinárodní sportovní právo 

Sport jakožto společenský fenomén nelze chápat omezeně pouze 

v národním, respektive vnitrostátním měřítku. Je totiž aktivitou přesahující hranice států 

provozovanou příslušníky nejrůznějších národů. Nejúspěšnější aktéři soutěží národního 

charakteru získávají zpravidla oprávnění účastnit se soutěží charakteru mezinárodního, ať už 

na kontinentální nebo světové úrovni. S ohledem na zmíněnou provázanost je třeba 

sportovním odvětvím zajistit jednotná pravidla, na základě kterých budou provozována, 

a podle kterých budou konána sportovní zápolení mezinárodní povahy. Z toho plyne 

bezpodmínečný požadavek, aby sportovní normy, tedy normy vytvářené především 

soukromoprávními organizacemi působícími ve sportovním prostředí, byly ve všech státech, 

jejichž sportovci se mezinárodní soutěže účastní, obsahově shodné.  

3.1.  Pyramidová struktura sportovních organizací 

Takovou jednotu sportovních norem upravujících především „rules of the game“ 

a organizaci prostředí konkrétního sportu zajišťují sportovní federace, které zastřešují to které 

sportovní odvětví na mezinárodní úrovni a stojí na vrcholu pomyslné pyramidy 

v tzv. „pyramidové struktuře“49 sportovních organizací. V pyramidě sestávající ze tří stupňů 

se na její základně nachází kluby, které jsou členy regionálních (národních) federací. Národní 

federace nacházející se na prostředním stupni pyramidy upravují veškerou agendu své 

sportovní disciplíny pro území své působnosti, tedy v rámci hranic státu. Národní federace se 

sdružují ve federacích mezinárodních, které stojí na vrcholu pomyslné pyramidy.  

V prostředí fotbalu stojí na vrcholu pyramidy FIFA,50 jakožto zastřešující mezinárodní 

federace. FIFA je institucí, která přijímá pravidla obsahující sportovní normy pro oblast 

fotbalu. Těmito pravidly jsou vázány jednak národní federace sdružené ve FIFA (v České 

                                                 

 

49 Pyramidovou strukturu sportovních organizací popisuje European Model of Sport, 1998, konzultační 

dokument DG X, Evropská komise, Brusel, s. 2 – s. 3.  

50 FIFA zastřešuje kromě fotbalu také futsal a plážový fotbal. Členem FIFA je 209 národních asociací.  Pro to, 

aby se národní asociace stala členem FIFA, musí se nejprve stát členem příslušné regionální konfederace. 

Regionálním konfederace mi jsou AFC (pro Asii a Austrálii), CAF (pro Afriku), CONCACAF (pro Severní, 

Střední Ameriku, Guayanu, Francouzskou Guayanu a Surinam), CONMEBOL (pro Jižní Ameriku), OFC (pro 

Oceánii) a UEFA (pro Evropu, včetně Ruska, Kazachstánu a Turecka, Gruzii, Arménii, Ázerbájdžán a Izrael). 
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republice FAČR), ale i členové národních federací, tedy jednotlivé kluby i hráči.51 „Veškerá 

pravidla organizace fotbalu musí být schválena organizací FIFA.“52 

3.2.  Zařazení sportovního práva do práva mezinárodního 

Jak bylo již popsáno výše, samotná identifikace a vymezení sportovního práva je 

předmětem diskuzí a jeho zařazení v rámci práva vnitrostátního je značně komplikované. O 

nic jednodušší není ani jeho klasifikace v rámci práva mezinárodního. Důvodem je zejména 

fakt, že v oblasti sportu převažuje působení nevládních a nestátních institucí, jejichž 

subjektivita na mezinárodněprávní scéně je více než sporná.53 

Nafziger, kterého například Gardiner považuje za čelního představitele mezinárodních 

aspektů sportovního práva, i přesto chápe mezinárodní sportovní právo jako součást 

mezinárodního práva veřejného, jako proces obsahující víceméně specifický soubor pravidel, 

principů a postupů upravujících provádění a souvislosti mezinárodních sportovních činností. 

Je to dynamické odvětví, jehož původ nesahá více než 30 let do minulosti, a které se rozvíjí 

v souvislosti s rozvojem sportovního průmyslu, sponzoringu, televizních přenosů či dopingu 

a násilí na stadionech, tedy jevy, které ohrožují autonomii a integritu sportu.54 K nalezení 

jsou zde však i četné prvky mezinárodního práva soukromého, příkladem budiž pravomoc 

národních soudních orgánů posuzovat rozhodnutí mezinárodních sportovních federací. 

Soukromoprávní prvky zdůrazňuje Vybíral, který dokonce mezinárodní sportovní právo 

řadí do mezinárodního práva soukromého. Nutno říci, že tak činí s vědomím 

nejednoznačnosti takového zařazení a s konstatováním, že mezinárodní sportovní právo 

obsahuje také veřejnoprávní prvky ochrany hospodářské soutěže nebo předpisy chránící 

zájmy sportovních subjektů, tedy normy spadající svou povahou do mezinárodního práva 

veřejného.55  

                                                 

 

51 Hráči jsou uvedenými pravidly nejčastěji vázáni na základě uzavření smluvního vztahu s klubem. 

52 HAMERNÍK, P., Sportovní právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 19. 

53 HRUŠKA, Jakub, Mezinárodní řešení sporů v oblasti sportu, diplomová práce, 2010,  s. 21. 

54 NAFZIGER, James A.R., ROSS, Stephen F., Handbook on international sports law, Cheltenham: Edward 

Elgar Publishing Limited, 2011, s. 4.  

55 VYBÍRAL, Petr, Vybrané otázky mezinárodního sportovního práva, rigorózní práce, 2011, s. 10. 
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3.3.  Sportovní právo mezinárodní nebo globální? 

Sportovní prostředí prochází nepopíratelným procesem globalizace – existuje minimum 

sportovních odvětví, které by byly provozovány pouze na určitém omezeném území; je 

zřejmá obecná přítomnost mezinárodních sportovních hrdinů (idolů) jako například sprinter 

Bolt nebo tenista Federer; roste mezinárodní obchod se sportovním vybavením; roste síla 

mezinárodních sportovních federací; vrcholné mezinárodní sportovní události, jako 

olympijské hry nebo mistrovství světa získávají na ekonomické i politické důležitosti atd. 

Globalizaci týkající se sportu vrcholového oponuje tzv. lokalizace, o které můžeme hovořit 

v souvislosti se sportem rekreačním a místními tradicemi.  

Rozlišení mezi tzv. globálním sportovním právem a mezinárodním sportovním právem 

zdůrazňuje Foster. Mezinárodní sportovní právo dle něj může být aplikováno národními 

soudními orgány. Je totiž odvozeno od státu, je státem často financováno a má národní rámec 

regulace. Naopak globální sportovní právo znamená nárok na imunitu na národním právu, 

tedy sport bez státu. Jako příklad globalizovaného sportu uvádí profesionální silniční 

cyklistiku nebo závody Formule 1, kde jsou týmy pojmenovávány po jejich sponzorech. 

Globalizovaný sport odstraňuje národní tradice a místní odlišnosti.56 

3.4.  Lex sportiva 

Lex sportiva je důležitým pojmem souvisejícím s mezinárodním sportovním právem. 

Na vymezení tohoto pojmu a jeho užívání existují různé názory především co do jeho šíře; od 

označení rozhodovací činnosti sportovní arbitráže po ztotožnění pojmu s mezinárodním 

sportovním právem. Lex sportiva obecně zahrnuje do závazného právního systému i 

mezinárodní sportovní zvyklosti a vnitřní sportovní pravidla (sportovní normy), stejně jako 

rozhodovací činností rozhodčích soudů v oblasti sportu, tedy především CAS.  

Nafziger považuje právě rozhodovací činnost CAS za klíčovou pro tvorbu lex sportiva, 

a upozorňuje na skutečnost, že rozhodnutí CAS představují vodítko pro řešení budoucích 

obdobných případů a plní tedy precedenční funkci. Lex sportiva je možné označit za jakési 

                                                 

 

56 FOSTER, Ken, Is there a Global Sports Law?, The Entertainment and Sports Law Journal, 2003, s. 2 – s. 3. 
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lex mercatoria57 sportovního práva a sportovní arbitráže, a to i přesto, že na rozdíl od lex 

mercatoria vyvíjejícího se v obchodní praxi po staletí, se lex sportiva jako koherentní a 

vlivná praxe vyvíjí pouze po několik desetiletí prostřednictvím omezeného počtu rozhodčích 

nálezů. 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

57  Pod označením lex mercatoria rozumíme systém obecných principů a obyčejových norem, které jsou 

spontánně aplikované v rámci mezinárodního obchodu, a to bez odvolání na jednotlivé systémy národních 

právních norem.  

58 NAFZIGER, James A. R., International sports law, Transnational publishers, 2004, s. 48 a n.  
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4. Mezinárodní organizace a úmluvy v oblasti sportu a jejich 

povaha z hlediska mezinárodního práva veřejného 

4.1.  Problematika subjektů mezinárodního sportovního práva 

V tradičním pojetí mezinárodního práva veřejného jsou jeho subjektem pouze státy. 

Dnešní mezinárodní společenství je však mnohem pestřejší a tím pádem i složitější nežli 

v minulosti a pro jeho řádné fungování je třeba mezinárodněprávní subjektivitu přiznávat i 

subjektům od státu odlišným. V nauce mezinárodního práva však dodnes neexistuje obecná 

teorie subjektů či subjektivity.59 Za subjekty mezinárodního práva jsou v současnosti běžně 

pokládány mezinárodní mezivládní organizace (IGOs), jejichž členská základna je vytvářena 

výlučně státy. Mezinárodní nevládní organizace (NGOs), jejichž členskou základnu vytváří 

fyzické a právnické osoby naopak subjektem mezinárodního práva v žádném případě 

nejsou.60 

V mezinárodním sportovním právu však působí vedle mezinárodních organizací 

mezivládních, např. Rady Evropy či specializovaných agentur OSN, velké množství právě 

mezinárodních nevládních organizací. Ty vytvářejí řadu předpisů, regulací a úmluv, které 

jsou v oblasti působnosti takových organizací závazné. Tato skutečnost činí z mezinárodního 

sportovního práva zcela specifický obor, který vyrůstá především ze smluv mezi na státech 

relativně nezávislými subjekty a z norem přijatých orgány takových subjektů. Mezinárodní 

sportovní právo je tedy nejen právem mezinárodním, ale také nevládním, čímž se odlišuje od 

jiných odvětví práva.61 

Nafziger a Ross zdůrazňují, že „v rámci mezinárodního sportovního práva je 

dominantní institucionální rámec nikoliv mezivládní ale spíše nevládní, definovaný 

olympijským hnutím.“62 

                                                 

 

59 ČEPELKA, Čestmír., ŠTURMA, Pavel, Mezinárodní právo veřejné, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 48. 

60 Tamtéž, s. 78 – s. 79. 

61 BELOFF, M., KERR., T., DEMETRIOU, M, BELOFF, R. Sports law. IN NAFZIGER, James A. R. 

International sports law, op. cit, s. 4.  

62 NAFZIGER, J. A. R., ROSS, S. F. Handbook on international sports law, op. cit., s. 7. 
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4.2.  Povaha pramenů mezinárodního sportovního práva 

Rozdílný charakter subjektů působících v oblasti mezinárodního sportovního práva 

s sebou nutně přináší také rozdílný charakter jimi přijatých norem, které můžeme označit za 

prameny mezinárodního sportovního práva.  

Pramenem mezinárodního práva veřejného obecně jsou dle čl. 38 Statutu 

Mezinárodního soudního dvora: 

a) mezinárodní úmluvy, ať obecné či zvláštní, stanovící pravidla výslovně uznaná 

státy ve sporu; 

b) mezinárodní zvyklost jako průkaz obecné praxe přijímané za právo; 

c) obecné zásady práva, uznané civilizovanými národy; 

d) s výhradou ustanovení čl. 59 Statutu soudní rozhodnutí a nauka 

nejkvalifikovanějších znalců mezinárodního práva různých národů jakožto 

pomůcka pro určování právních pravidel. 

Na základě těchto skutečností obsažených ve výčtu rozhoduje MSD spory podle 

mezinárodního práva.  

Pramenem mezinárodního sportovního práva jsou naopak především normy přijaté 

nevládními organizacemi a jednostranné právní akty přijaté organizacemi mezivládními, což 

potvrzuje specifickou povahu mezinárodního sportovního práva vzhledem k tomu, že takové 

normy pramenem mezinárodního práva veřejného dle čl. 38 Statutu MSD nejsou.63 

4.3.  Mezinárodní organizace působící ve sportu a jejich klíčové 

dokumenty 

Soustavu mezinárodních organizací působících v prostředí sportu lze při určité míře 

zjednodušení rozdělit na (i) mezinárodní organizace mezivládní s obecnou působností, (ii) 

mezinárodní respektive nadnárodní organizace působící v určitém regionu, pro účely této 

práce v regionu Evropy a (iii) mezinárodní nevládní organizace. 

                                                 

 

63 Doktrína však v současnosti jednostranné právní akty mezivládních organizací za pramen mezinárodního 

práva veřejného považuje, což vysvětlují Čepelka a Šturma v publikaci Mezinárodní právo veřejné, op. cit., 

s. 173 a násl.  
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4.3.1.  Mezinárodní mezivládní organizace 

Zásadní postavení mezi mezivládními organizacemi zaujímá i v oblasti sportu 

Organizace spojených národů (OSN) a to prostřednictvím svých specializovaných agentur. 

Důležitou roli pro vývoj mezinárodního sportovního práva sehrála především Organizace 

OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Na její půdě byla roku 1978 přijata 

Mezinárodní charta tělesné výchovy a sportu, která zavedla poměrně komplexní pravidla a 

principy pro národní programy i mezinárodní sportovní aktivity. UNESCO se prostřednictvím 

svých rozhodnutí zasazuje především o dodržování principů zákazu diskriminace, fair play, 

zákazu násilí a striktně odmítá a bojuje proti užívání škodlivých látek, tedy dopingu. 

V souvislosti s poslední ze zmíněných oblastí činnosti byla přijata Mezinárodní úmluva proti 

dopingu ve sportu, účinná od roku 2007.  

Ačkoliv je UNESCO bezesporu nejvýznamnější agenturou OSN působící v prostředí 

sportovního práva, není agenturou jedinou. Mezi celou řadou dalších agentur a programů 

OSN je vhodné zmínit především Rozvojový program OSN (UNDP) financující sportovní a 

rekreační zařízení v rozvojových zemích, Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) 

pořádající konference o zdravotních otázkách v souvislosti se sportem, Mezinárodní 

telekomunikační unii (ITU), která podporuje satelitní vysílání sportovních akcí, Program OSN 

na ochranu životního prostředí (UNEP) či Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který 

zaručuje dodávky sportovního vybavení do uprchlických táborů.  

Mimo organizační strukturu OSN lze jako další samostatné mezivládní organizace 

s působností v oblasti sportu jmenovat především Společenství národů (Commonwealth of 

nations) a do určité míry také Světovou antidopingovou agenturu (WADA), na jejíž půdě byl 

přijat Světový antidopingový kodex. WADA je jakožto organizace určitou inovativní směsicí 

členů jak veřejnoprávních tak soukromoprávních.64 

4.3.2.  Evropský region 

Evropa jako region si zaslouží zvláštní pozornost nejen z důvodů geografického 

umístění České republiky, ale především proto, že (i) právě v Evropě leží základy moderního 

sportovního práva a jeho institucionální vedení; (ii) vrcholné sportovní události se konají 

nejčastěji právě v Evropě a vedoucí pozice v mezinárodních sportovních organizacích 

                                                 

 

64 dle Nafzigera: „innovative amalgam of public and private parties,“ NAFZIGER, J. A. R., ROSS, S. F. 

Handbook on international sports law, op. cit., s. 5. 
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zaujímají zpravidla právě Evropané;65 (iii) evropský sportovní model s sebou nese tzv. 

pyramidovou strukturu popsanou výše.  

V evropském regionu zaujímají nejvýznamnější postavení Rada Evropy a Evropská 

unie.  

Klíčovým dokumentem Rady Evropy je nepochybně Evropská charta sportu z roku 

1992. Dalšími jejími pro oblast sportu významnými texty jsou Evropská charta sportu pro 

všechny (1975), Evropská antidopingová charta (1984) a následná Evropská antidopingová 

úmluva (1989) nebo Kodex sportovní etiky (1992) a celá řada dalších.  

Původní určitý nezájem Evropské unie, a její opomíjení oblasti sportu je v zásadě již 

passé. Evropská unie projevuje o sportovní prostředí rostoucí zájem, o němž svědčí její 

iniciativy jako Helsinská zpráva o sportu (1999), Bílá kniha o sportu (2007) a na ni navazující 

Akční plán Pierre de Coubertin. Roli Evropské unie v oblasti sportu posílila Lisabonská 

smlouva (2009) a jí modifikovaná a přejmenovaná Smlouva o fungování Evropské Unie 

(SFEU), která na rozdíl od předchozí úpravy již obsahuje specifická ustanovení týkající se 

sportu. Klíčovým nástrojem pro úpravu sportu a vývoj sportovního práva však i nadále 

zůstává judikatura SDEU.66  

4.3.3.  Mezinárodní nevládní organizace s důrazem na olympijské hnutí 

Jak bylo řečeno již dříve, je v rámci mezinárodního sportovního práva dominantní 

institucionální strukturou systém mezinárodních nevládních organizací. Ten je definován 

především Olympijským hnutím a jeho Olympijskou chartou, kterou lze označit za určitý 

základní dokument ústavního charakteru resp. stanovy Olympijského hnutí. První verze 

Olympijské charty byla vytvořena Pierre de Coubertinem a jeho nejbližšími 

spolupracovníky,67 současná verze Olympijské charty je platná od 9. 9. 2013.68 “Olympijská 

                                                 

 

65 Jako několik příkladů dominance Evropy v institucionálním sportovním prostředí je možné uvést: (i) počínaje 

Pařížským kongresem, kterým byly obnoveny olympijské hry, respektive vznikly moderní olympijské hry, byl 

předsedou Mezinárodního olympijského vždy s jedinou (Američan Avery Brundage v letech 1952 – 1972) 

výjimkou Evropan; (ii) přes 60 % Olympijských her se konalo v Evropě; (iii) Mistrovství světa ve fotbale se od 

roku 1930 koná v Evropě a zbytku světa v poměru 50/50; atd.  

66 Dříve označovaného jako Evropský soudní dvůr (ESD). 

67 Mezi tvůrce původní verze Olympijské charty patřil i Čech Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, pozdější 

spoluzakladatel Českého olympijského výboru (1999) a generální tajemník Mezinárodního olympijského 

výboru (1919 – 1923). 



 

 

25 

 

 

charta kodifikuje základní principy, zvyklosti a autoritativní rozhodnutí aplikovatelná 

v mezinárodních sportovních soutěžích, čímž tvoří normativní základ mezinárodního 

sportovního práva.“69 Struktura olympijského hnutí dle Olympijské charty sestává 

z Mezinárodního olympijského výboru (MOV), Mezinárodních federací (MF),70 Národních 

olympijských výborů (NOV) a Organizačních výborů ustanovených za účelem pořádání 

olympijských her.  

Vrcholným orgánem Olympijského hnutí je Mezinárodní olympijský výbor sídlící ve 

švýcarském Lausanne. Olympijská charta jej definuje jako „neziskovou mezinárodní nevládní 

organizaci s časově neomezenou působností ve formě sdružení, mající postavení právnické 

osoby, která je uznaná Švýcarskou federální radou v souladu se smlouvou uzavřenou dne 

1. 11. 2000.“71 Určitý zvláštní status olympijského hnutí a především MOV je v rámci 

mezinárodního práva veřejného pevně etablován. Jednotlivé státy vedou diplomatické styky 

s MOV a podvolují se rozhodnutím založeným na olympijské chartě. Federální odvolací soud 

USA například v kauze Martin v. International Olympic committee upozornil na potřebu 

určité opatrnosti při aplikaci vnitrostátního zákona za účelem pozměnění obsahu 

olympijských her, připomínajíc, že olympijské hry jsou konané za podmínek určených 

mezinárodní úmluvou – Olympijskou chartou, a že je proto třeba vždy důkladně zvážit 

                                                                                                                                                        

 

68 Platná verze Olympijské charty je dostupná online na stránkách Českého olympijského výboru, v českém 

znění z http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2013.pdf. 

69 NAFZIGER, J. A. R., ROSS, S. F. Handbook on international sports law, op. cit., s. 7: „The Olympic Charter 

codifies general principles, customs, and authoritative decisions applicable to international sports competition 

and thereby forms a normative foundation of international sports law.“ 

70 Kolem 60 mezinárodních federací je v současnosti uznáváno MOV, za každé uznané sportovní odvětví je to 

pouze federace jediná. Uznané MF se dále sdružují v Asociace mezinárodních federací letních olympijských 

sportů (ASOIF), Asociaci mezinárodních federací zimních olympijských sportů (AIWF) nebo Asociaci 

mezinárodních sportovních federací uznaných MOV (ARISF), a to podle toho zdali jde o mezinárodní federace 

sportovního odvětví, které je součástí letních (např. basketbal – FIBA) resp. zimních olympijských her (např. 

curling – WCF) nebo federaci uznaného sportovního odvětví, které do programu olympijských her zahrnuto 

není (např. squash – WSF). 

71 Definici MOV obsahuje Olympijská charta ve svém čl. 15, odst. 1. 

http://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2013.pdf
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aplikaci práva jednotlivého státu, která by vedla k pozměnění události, jíž se za podmínek 

takové úmluvy účastní sportovci z celého světa.72 

S olympijským hnutím a to nejen co do svého založení úzce souvisí i Rozhodčí soud 

pro sport (CAS) sídlící v Lausanne; ten byl vytvořen MOV roku 1983 a postupně začíná 

naplňovat roli „nejvyššího soudu pro světový sport“,73 tedy účel, ke kterému byl založen.  

Dalšími mezinárodními nevládními organizacemi stojícími mimo olympijské hnutí, 

které ale MOV uznává, jsou například Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) nebo již 

zmíněná WADA, jejíž povaha jako mezinárodní nevládní organizace je však do jisté míry 

sporná.  

Podrobný rozbor některých ze zmíněných organizací, jejichž působení je významné 

pro boj proti dopingu, bude prezentován v kapitole 7., která je věnována právě této 

problematice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

72 Martin v. International Olympic Committee, 740 F.2d 670, 677 IN NAFZIGER, J. A. R., ROSS, S. F. 

Handbook on international sports law, op. cit., s. 7.  

73 REEB, M., The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS), I.S.L.J., 2002/2, s. 21 IN 

HAMERNÍK, P., Sportovní právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 121. 
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5. Rozhodovací praxe ve sportovním právu a její význam 

Sportovní právo můžeme chápat jako směs norem přijatých na straně jedné 

mezinárodními mezivládními organizacemi a státy, na straně druhé, a to do jeho převážné 

míry, přijatých národními či mezinárodními organizacemi soukromoprávními; dle Hamerníka 

je sportovní právo „podobnou směsí právních principů různých právních kultur jako třeba 

dnešní právo Evropské unie.“74  

Jeho specifičnost je navíc posílena skutečností, že problematika sportovního sektoru je 

v legislativách jednotlivých států, ale do značné míry i v právní úpravě Evropské unie 

opomíjena, a že propracovanější ustanovení o specifických problémech sportovního sektoru 

velmi často chybí.  

Situace, kdy chybí komplexní úprava sportovního sektoru obecně závaznými právními 

předpisy, dává prostor soudům, ale i dalším rozhodovacím orgánům soukromoprávní povahy, 

aby prostřednictvím své judikatury, respektive rozhodovací praxe, utvářely a rozvíjely 

sportovní právo samotné, vymezovaly mantinely autonomie sportu a případně upozorňovaly 

na potřebu regulace té které otázky sportovního sektoru obecně závaznými právními 

předpisy.75  

V rámci kontinentálního právního systému samozřejmě platí zásada, že soudní 

rozhodnutí, řešící jednotlivý případ, nemá precedenční účinek, není tedy obecně závazné pro 

stejné či obdobné případy řešené v budoucnu. I přes tuto nepochybnou skutečnost mají 

soudní rozhodnutí obecně značný praktický význam. Rozhodnutí týkající se sportovního 

práva jsou však významná dvojnásob, a to právě vzhledem k zmíněné absenci zvláštních 

právních norem dopadajících na sportovní sektor.  

Rozhodovací praxe soukromoprávních subjektů slouží k rozhodování sporů vzešlých 

z norem sportovních, které jsou přijímány především mezinárodními nevládními 

organizacemi, a k interpretaci takových norem. Jedná se o rozhodovací činnost orgánů 

označovaných jako Sbor rozhodců, Arbitrážní komise, Komise pro řešení sporů či obdobně, 

která se děje v rámci spolkové autonomie ve sportu.  

                                                 

 

74 HAMERNÍK, P., Sportovní právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 21. 

75 Obdobně chápe význam judikatury soudů HAMERNÍK, Pavel, Sportovní právo: Hledání rovnováhy mezi 

specifickou sportovní úpravou a platným právem, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 6. 
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Specifické postavení v rámci rozhodování sporů má CAS, který je zřízen jako vrcholný 

orgán rozhodující spory v oblasti sportu. Jedná se o orgán rozhodující 

v institucionalizovaném rozhodčím řízení, jehož rozhodnutí jsou pro strany sporu závazná.  

Autoři odborných publikací zaměřených na sportovní právo (či dle některých z nich na 

„sport a právo“) systematizují a popisují judikaturu a rozhodovací činnost soukromoprávních 

orgánů v oblasti sportovního práva dle rozdílných kritérií. Častými přístupy jsou zejména 

následující: (i) autor se zaměří na rozhodnutí, která subjektivně považuje za nejdůležitější, 

bez ohledu na ostatní kritéria;76 (ii) zaměří se na rozhodnutí týkající se konkrétního 

sportovního odvětví (a to nejčastěji fotbalu kvůli jeho celosvětovému ekonomickému 

významu, a z něj nepřímo plynoucí nejrozvinutější praxe rozhodování sporů);77 (iii) zaměří se 

na rozhodnutí upravující určitou problematiku sportovního sektoru nezávisle na sportovním 

odvětví (doping, hráčské smlouvy, odpovědnost ve sportu, match-fixing atd.);78 (iv) snaží se 

pojmout veškerou rozhodovací praxi na určitém území.79 80    

Vzhledem k zaměření této práce bude rozhodovací praxe nejvýznamnějších orgánů 

popsána způsobem uvedeným výše pod bodem (iii) se zaměřením na doping, a to v rámci 

kapitoly 7. této práce a v rámci institucí v ní popisovaných. 

Dále popisovanou problematikou bude, jak již bylo výše předestřeno, otázka dopingu 

ve sportu, a to včetně související rozhodovací praxe. Bude rozebrána především rozhodovací 

praxe CAS, postupy WADA a judikatura ESD (nyní SDEU), tedy činnost institucí, jejichž 

působení považuji za nejdůležitější pro utváření a vývoj sportovního práva právě v otázce 

dopingu. Problematika dopingu je otázkou veskrze naprosto aktuální, když i Blackshaw 

upozorňuje na to, že „s množstvím peněz a bohatstvím obíhajícím ve sportu je vítězství vším - 

                                                 

 

76 Takto přistupuje k judikatuře ESD (současného SDEU) Hamerník v Sportovní právo s mezinárodním prvkem, 

kdy poměrně podrobně rozebírá nejvýznamnější rozhodnutí ESD týkající se sportovního sektoru. 

77 Takový přístup je často k nalezení v jednotlivých kapitolách sborníků či v odborných pracích omezeného 

rozsahu (např. Budilová se v Institucionální rámec alternativního řešení sporů ve sportu, zaměřuje na fotbal). 

78 Tento přístup volí například Gardiner ve své publikaci Sports law či Nafziger v Handbook on international 

sports law.   

79 Do jisté míry Greenberg v Sports law practice: Volume 1 a Sports law practice: Volume 2, který popisuje 

rozličné problematiky sportovního práva v různých odvětvích. 

80 Obdobně, byť s jistými rozdíly popisuje možnosti systematizace sportovněprávní judikatury Králík v Právo ve 

sportu, op. cit., s 161. 
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čest a uspokojení z pouhé samotné účasti je passé…a se zvyšující se mírou užívání 

podpůrných látek se zdá, že sportovci pro vítězství obětují vše.“81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

81 BLACKSHAW, Ian S., Sport, mediation and arbitration, The Hague: T.M.C. Asser press, 2009, s. 4; „With 

all this money and wealth circulating in sport, winning is now everything – the privilege and satisfaction alone 

of taking part is passé…and, with the increasing use of performance enhancing drugs by sports person, it seems 

to be a case of winning at all costs!“ 
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6. Doping ve sportu 

Doping představuje vlastně jakési zakázané ovoce, které sportovce pokouší, aby jej 

užíval za účelem získání vlastního prospěchu. Haindlová v této souvislosti trefně 

poznamenává, že vůbec prvním jednáním vykazujícím určité znaky dopingu bylo právě požití 

zakázaného ovoce v rajské zahradě zmiňované v Bibli, kterého se dopustili Adam a Eva za 

účelem získání božské moci.82  

Doping je věrným společníkem sportu již od jeho počátků. V kterékoliv historické době 

se vždy našli sportovci, kteří byli ochotni riskovat svou dobrou pověst, zdraví nebo v případě 

sankciovaného dopingu svůj majetek nebo svou sportovní kariéru, tím, že za účelem zlepšení 

své sportovní výkonnosti požívali podpůrné, ať už v té době zakázané nebo 

nezakázané, přípravky. Tak si k maximálnímu výkonu napomáhali již sportovci na antických 

olympijských hrách. Provinilcům z podvodů či korupce v rámci antických olympijských her 

byly v Olympii stavěny tzv. pokutové sochy – zanés, které zdůrazňovaly, že vítězství může 

být dosaženo jen v čestném boji.83 Vzhledem k četnosti podvodů sochy vytvořily dlouhou 

řadu u vchodu do olympijského stadionu. Různými podpůrnými látkami si pomáhali i 

účastníci středověkých rytířských turnajů a obdobné podpůrné látky byly užívány mimo 

oblast sportu také v rámci válečných konfliktů. 

Zvyšování role dopingu ve sportu souvisí s rostoucím významem sportu v moderní 

společnosti od druhé poloviny devatenáctého století, kdy byly zakládány první národní i 

mezinárodní sportovní asociace, pravidelné sportovní soutěže a roku 1896 obnoveny 

olympijské hry,84 které se ve své moderní podobě rozvinuly v nejvýznamnější sportovní 

událost vůbec.  

Aktuálnost otázky dopingu ve sportu nabývá na významu v souvislosti se zvyšováním 

ekonomické přitažlivosti úspěšné účasti ve sportovních kláních. David připomíná skutečnost, 

že poslední dvě desetiletí dvacátého století přinesla celou řadu dopingových skandálů 

vrcholových sportovců na nejdůležitějších sportovních událostech. Jako příklad uvádí finále 

                                                 

 

82 KUKLÍK, J. et al. op. cit., kapitola 5. Doping, s. 87. 

83 KÖSSL, J., ŠTURMBAUER, J., WAIC, M. op. cit., s. 22. 

84 Poslední antické olympijské hry se konaly na přelomu 4. a 5. století n. l.; první moderní olympijské hry se 

tedy konaly až po dlouhých patnácti stoletích po zániku antických olympijských her. 
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olympijského sprintu mužů na 100 metrů ze Soulu 1988, kdy zvítězil Ben Johnson nabytý 

steroidy85 nebo dopingovou aféru cyklistického týmu Festina na Tour de France 1998.86  

6.1.  Definice pojmu doping 

Doping je druhem porušení sportovních norem respektive sportovních pravidel. Jde 

vlastně o podvádění, obdobně jako třeba v případě simulování nebo hry rukou ve fotbale, 

krosčeku v hokeji nebo time violation87 v tenise. Sportovní pravidla jednotlivé druhy 

podvádění regulují a sankcionují. Většinou se tak děje v rámci hry, závodu či jiného 

sportovního klání;88 některé prohřešky však zakládají důvod pro sankci následnou, a to 

například v podobě pokuty nebo zákazu činnosti (distancu) na několik utkání. Podvádění při 

sportovních kláních je velmi častým jevem. Nikoliv všechny formy podvádění jsou však 

chápány jako stejně závažné - žádná jiná není stigmatizována, trestána a emotivně prožívána 

tak silně, jako právě doping. Na rozdíl od jiných forem sportovních podvodů přesahuje 

doping sport jako takový a stává se public domain, určitou věcí veřejnou, kterou je třeba ve 

veřejném zájmu regulovat.89 

Definovat doping není jednoduché z toho důvodu, že je třeba, aby jeho definice byla 

dostatečně široka a podchytila i budoucí, nové formy dopingu, jakožto rapidně se 

rozvíjejícího fenoménu. Zároveň musí být ale taková definice dostatečně přesná a tedy 

nikoliv vágní. 

„Doping je jakýkoliv pokus buď samotného sportovce, nebo jiné osoby, jako jeho 

manažera, trenéra, lékaře, fyzioterapeuta nebo maséra, zvýšit duševní a fyzickou výkonnost, 

nebo léčit onemocnění nebo úraz – pokud je to lékařsky neodůvodněné, pouze za účelem 

                                                 

 

85 Atletický sprint patří, vedle následně zmíněné cyklistiky, ke sportovním disciplínám nejvíce ovlivněným 

dopingovými skandály při vrcholných kláních. Vedle „průkopníka“ Bena Johnsona lze uvést celou řadu dalších 

sprinterů, kterým byly na základě pozitivního dopingového trestu odebrány olympijské medaile nebo anulován 

dosažený světový rekord; namátkou Tim Montgomery, Justin Gatlin, Marion Jones nebo Kelly White. 

86 DAVID, Paul, A Guide to the World Anti-Doping Code: A Fight for the Spirit of Sport, 

Cambridge: Cambridge university press, 2013, s. 1.  

87 Např. překročení časového limitu 25 vteřin pro uvedení míčku do hry podávajícím hráčem.  

88 Jako takovou sankci lze uvést udělení žluté nebo červené karty (fotbal), vyloučení (hokej), napomenutí a 

následná ztráta fifteenu (tenis). 

89 Obdobně o dopingu pojednává Gardiner v Sports Law, op. cit., s 364. 
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účasti v soutěži. To zahrnuje používání, podávání nebo předepisování zakázaných látek před 

nebo v průběhu soutěže.“90 

Světový antidopingový kodex (WADC),91 konkrétně jeho aktuální vydání z roku 2015, 

definuje ve svém čl. 1 doping jako „porušení jednoho, nebo více antidopingových pravidel, 

uvedených v článcích 2.1 až 2.10 Kodexu.“ Článek 2 WADC ve svých bodech 2.1. až 2.10. 

specifikuje okolnosti a jednání, která představují porušení antidopingových pravidel. Mezi 

taková porušení antidopingových pravidel patří: 

 Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů ve vzorku 

sportovce; 

 Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody sportovcem; 

 Vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku; 

 Porušení povinnosti informovat o místě pobytu; 

 Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu kterékoli části dopingové 

kontroly; 

 Držení zakázané látky nebo zakázané metody; 

 Obchodování nebo pokus o obchodování s jakoukoli zakázanou látkou nebo 

zakázanou metodou; 

 Podání nebo pokus o podání jakékoliv zakázané metody nebo zakázané látky, 

které jsou zakázány i mimo soutěž, sportovci v období mimo soutěž; 

 Spoluvina; 

 Zakázané spolčování.92 

Tato analytická definice dopingu, která vyjmenovává jednotlivé možné způsoby 

porušení antidopingových pravidel, je základem pro uplatňování odpovědnosti dle WADC. 

Vzhledem k tomu, že WADC do značné míry harmonizuje právní prostředí v oblasti boje 

proti dopingu, lze tuto definici označit jako obecně platnou.  

 

                                                 

 

90 KUKLÍK, J. et al. op. cit., kapitola 5. Doping, s. 90. 

91 O Světovém antidopingovém kodexu, který je dokumentem Světové antidopingové agentury (WADA) bude 

podrobněji pojednáno níže. Použitá zkratka WADC plyne z anglického World Anti-Doping Codex. 

92 Jedná se o články 2.1. až 2.10. Světového antidopingového kodexu. 



 

 

33 

 

 

7. Boj proti dopingu a jeho institucionální rámec 

Z hlediska mezinárodního práva veřejného je za klíčové dokumenty určující rámec boje 

proti dopingu nutné označit úmluvy agentury OSN UNESCO a Rady Evropy, které jsou 

jasnou vládní reakcí na problematiku dopingu. V situaci, kdy vnitrostátní právní řády 

častokrát úpravu boje proti dopingu opomíjejí, vyjadřují právě úmluvy zmíněných 

mezinárodních mezivládních organizací politické názory týkající se dopingové problematiky. 

Jak z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu UNESCO, tak ze starší Úmluvy Rady 

Evropy93 je patrná vůle politiků zabývat se dopingem jako sociálním problémem a zapojit se 

do antidopingového dialogu. Taková politická vůle by mohla předznamenat budoucí 

zvýšenou a zpřísněnou úpravu dopingu právem také na úrovních národní, jakož i obecně 

vyšší kriminalizaci dopingových podvodů. O zmíněných úmluvách bude blíže pojednáno 

v kapitole 7.2. 

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) stojí na vrcholu systému světových sportovních 

organizací vedoucích válku proti dopingu. Jeho přístup je založen na premise, že doping je 

špatný, a že je v rozporu s podstatou sportu a proti principu fair play. O zachování tohoto 

principu, stejně jako o ochranu zdraví sportovců se MOV zasazuje. Faktické působení MOV 

v boji proti dopingu bylo však dlouhou dobu neefektivní, a to především z důvodu 

neexistence určitého obecně uznávaného mezinárodního standardu pro boj proti dopingu ve 

sportu. Antidopingové úpravy byly spíše záležitostí jednotlivých sportovních odvětví anebo 

jednotlivých států, byly roztříštěné a často nesouladné, což spolu přinášelo celou řadu potíží a 

nejasností. Jednotlivé úpravy si žily svým vlastním životem a rozvíjely se rozdílně v různých 

směrech.  

Michael Beloff, přední britský advokát a rozhodce CAS v této souvislosti na účet 

antidopingových pravidel poznamenal, že „pravidla národních a mezinárodních federací 

připomínají strukturu staré budovy: někde přidané celé křídlo; jinde půda; jinde zase 

podpěra, to vše bez řádného zvážení toho, jestli přidané části negativně ovlivňují celek.“94  

I vzhledem ke zvyšující se míře mobility vrcholových sportovců bylo bezpodmínečně 

nutné nekoherentní antidopingové postupy překlenout a sjednotit. Vezměme si například 

                                                 

 

93 Č. 135/1989, označovaná jako Evropská antidopingová úmluva. 

94 BELOFF, M., Drugs, laws and versapaks IN O’LEARY, J., Drugs and doping in sport, Routledge-

Cavendish, 2001, s. 40. 
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vrcholové tenisty – hráči a hráčky nejvyšších tenisových okruhů ATP (muži) a WTA (ženy) 

během jedné sezony, trvající kolem jedenácti měsíců, postupně dle stanoveného rozvrhu 

procestují všechny světové kontinenty,95 aby předvedli své sportovní umění živě divákům 

z téměř všech koutů světa. Tenista tráví prakticky každý týden v jiném státě, a proto je pro 

něj naprosto nemyslitelná představa, že by měl v každém státě dodržovat jiná antidopingová 

pravidla a dávat si pozor na odlišné zakázané látky a přípravky.96  

Vzhledem k výše zmíněnému přistoupilo sportovní prostředí v čele s MOV 

k harmonizaci regulace dopingu. Čelní postavení v rámci antidopingového hnutí zaujímá 

v současnosti Světová antidopingová agentura (WADA), jejíž vznik byl reakcí právě na výše 

zmíněnou roztříštěnost přístupů k dopingu.  

Gardiner považuje WADA za jednoho z mnoha kvazisoudních administrátorů na 

globální úrovni, kteří vytváří jak materiální pravidla chování, tak i formální pravidla pro 

rozhodování. Její autorita však není odvozena od státu nebo jiného veřejného orgánu, ale 

naopak povstává výhradně z regulatorního účelu, který sleduje, a z praxe, kterou vyvíjí.97 

K tomu, aby mohly být spory vzniklé v oblasti dopingu, jakož i další se sportem 

související spory, závazně rozhodovány v rámci světa sportu, byl roku 1981 zřízen Rozhodčí 

soud pro sport (CAS), o němž bude podrobněji pojednáno v kapitole 7.3. Právě případy 

týkající se dopingu tvoří značnou část objemu věcí posuzovaných CAS a významně ovlivňují 

utváření jeho rozhodovací praxe. S vývojem Světového antidopingového kodexu je však role 

CAS v oblasti dopingu do jisté míry marginalizována s ohledem na skutečnost, že 

harmonizovaná antidopingová úprava obsažená ve WADC ponechává CAS pouze minimální 

možnost diskrece, kterou by mohl ovlivňovat dopingovou politiku.98 

Na národní úrovni implementují antidopingová opatření Národní antidopingové 

organizace (NADO). Takovou organizací je v České republice Antidopingový výbor ČR. 

                                                 

 

95 Okruh ATP v sezóně 2015 zahrnuje 36 turnajů v Evropě, 13 v Severní Americe, 8 v Asii, 5 v Jižní Americe, 4 

v Austrálii a 1 v Africe. 

96 Taková představa je dle mého názoru obdobně nesmyslná, jako situace, kdy by profesionální tenisté měli 

v jednotlivých zemích dodržovat jiná sportovní pravidla; tedy, kdy by například měl britský tenisový dvorec 

odlišnou velikost nežli ten francouzský.  

97 GARDINER, S.. Sports law, op. cit., s. 371. 

98 Tamtéž, s. 371. 
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Zajímavé je sledovat také působené Evropské unie a jejího Soudního dvora (SDEU), 

jehož judikatura je pro přístup Evropské unie ke sportovnímu prostředí klíčová. Oblastí 

dopingu či jinými oblastmi sportovního práva se však SDEU zabývá zásadně pouze 

v souvislosti s jinou, unijními předpisy chráněnou, problematikou; nejčastěji tak činí 

v souvislosti s ochranou volného pohybu osob nebo ochranou hospodářské soutěže, tedy 

instituty upravenými Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU).  

Jednotlivé výše zmíněné dokumenty, instituce a jejich rozhodovací praxe budou blíže 

popsány v následujících kapitolách.  

7.1.  Světová antidopingová agentura a její Kodex 

Světová antidopingová agentura (WADA) je nezávislá mezinárodní agentura sídlící 

v kanadském Montréalu, jejímž posláním je vést světové hnutí prosazující sport bez dopingu.  

7.1.1.  Historický exkurz 

Vznik WADA byl reakcí na narůstající dopingové problémy ve sportu, konkrétněji 

především na dopingové skandály v cyklistice z léta 1998, v návaznosti na které se MOV 

rozhodl svolat Světovou konferenci o dopingu. Ta se konala ve švýcarském Lausanne 

v únoru 1999 a účastnily se jí všechny významné subjekty zapojené do boje proti dopingu. 

Výsledkem této konference byla Deklarace o dopingu ve sportu, která stanovila podmínky 

pro vznik nezávislé mezinárodní antidopingové agentury. Tato organizace, pojmenovaná 

Světová antidopingová agentura, vznikla 10. listopadu 1999 jako nadace podle švýcarského 

práva, a to právě z iniciativy MOV a za účasti mezinárodní mezivládních organizací, vlád a 

dalších veřejnoprávních i soukromoprávních institucí zapojených do boje proti dopingu, a to 

včetně Evropské unie, která existenci WADA podpořila navzdory předchozímu odmítání své 

aktivní účasti při boji proti dopingu99. 

WADA jakožto mezinárodní organizace je specifická v tom, že je složena rovnoměrně 

ze zástupců olympijského hnutí respektive sportovních organizací, tedy subjektů 

                                                 

 

99 EU však existenci WADA podpořila pouze za následujících podmínek: „(i) WADA bude transparentní a 

nezávislá; (ii) její vedení bude složeno rovnoměrně ze zástupců sportovního hnutí a ze zástupců veřejného 

sektoru; (iii) jejím hlavním cílem bude stanovit společné postupy a kritéria boje proti dopingu; (iv) všechny 

zúčastněné strany, zejména sportovní organizace, se zaváží dodržovat zavedené standardy, kritéria a postupy.“ 

GARDINER, S., EU, sport, law and policy, The Hague: T.M.C. Asser press, 2009, s. 465. 
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soukromoprávních, a ze zástupců vlád a veřejných orgánů, tedy subjektů veřejnoprávních. 

Soukromá a veřejná sféra jsou ve WADA zastoupeny v poměru 50/50 a podílí se rovnými díly 

také na financování agentury.100   

Klíčové aktivity WADA zahrnují vzdělávání, výzkum a dohled nad dodržováním 

Světového antidopingového kodexu (WADC). To vše činí agentura s vidinou dosažení svého 

hlavního cíle, kterým je oprostit sportovní prostředí od dopingu. 

V roce 2003 byl na půdě WADA přijat Světový antidopingový kodex (WADC), který 

plní funkci zásadního harmonizačního dokumentu v rámci boje proti dopingu.  

7.1.2.  Světový antidopingový kodex 

Tento klíčový dokument, který nabyl účinnosti poprvé v roce 2004, harmonizuje 

celosvětově antidopingové politiky, postupy a pravidla. Funguje v součinnosti 

s Mezinárodními standardy, které zajišťují soudržnost postupů antidopingových organizací 

v různých oblastech, konkrétně jde především o oblasti (i) testování, (ii) laboratoří, (iii) 

terapeutických výjimek (TUE),101 (iv) o seznam zakázaných látek a metod a (v) o ochranu 

soukromí a osobních údajů.  

Světový antidopingový kodex (WADC) je závazný pro veškeré sportovní asociace a 

subjekty. Jeho signatáři jsou vedle samotné WADA také MOV, národní olympijské výbory, 

Mezinárodní paralympijský výbor, národní paralympijské výbory, mezinárodní sportovní 

federace, národní antidopingové výbory a organizátoři velkých mezinárodních sportovních 

akcí. Vnitrostátní sportovní asociace jsou následně vázány WADC v důsledku jejich členství 

ve výše uvedených mezinárodních sportovních federacích a organizacích,102 které jsou 

signatáři kodexu.103  

Dokumentem nevládní povahy, kterým WADC je, přirozeně nemohou být vázány státy. 

Ty se zavazují bojovat proti dopingu v současnosti především prostřednictvím Mezinárodní 

úmluvy proti dopingu ve sportu, která představuje řádný právní základ pro antidopingové 

                                                 

 

100 Oficiální webová stránka WADA: https://www.wada-ama.org/en/who-we-are.  

101 Therapeutic use exemptions. 

102 To je projevem výše zmíněné pyramidové struktury sportu.  

103 DAVID, P., op. cit., s. 3.  

https://www.wada-ama.org/en/who-we-are
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aktivity států UNESCO104 a pro podporu antidopingového programu WADA ze strany těchto 

států.105  

Původní WADC z roku 2003 byl prvně novelizován s účinností k 1. lednu 2009. V roce 

2013 byla pak předložena Nadační radě WADA v Johannesburgu další revidovaná novelizace, 

která byla odsouhlasena včetně dodatků. Současná verze WADC nabyla účinnosti 1. ledna 

2015.   

7.1.3.  Princip objektivní odpovědnosti a jeho obhajoba 

Princip objektivní odpovědnosti stanoví WADC ve svém článku 2.1.1., dle kterého „je 

osobní povinností každého sportovce zajistit, aby žádná zakázaná látka nevnikla do jeho těla. 

Sportovci jsou odpovědni za to, je-li zjištěna přítomnost jakékoli zakázané látky nebo jejích 

metabolitů nebo markerů v jejich vzorcích.“106 

Sportovec je odpovědný za své tělo a případ, kdy se zakázaná látka nalezne v jeho těle 

je sám o sobě porušením WADC. Pro odpovědnost sportovce a z ní plynoucí sankce není 

nutné dokazovat, že sportovec užil zakázanou látku zaviněně, ať už úmyslně nebo 

nedbalostně.  Nejedná se však o absolutní objektivní odpovědnost, vzhledem k tomu, že 

existují určité úzce vymezené liberační důvody, které sportovce, v jehož těle se zakázaná 

látka nalezne, zprošťují odpovědnosti. Ty obsahuje především ustanovení článku 10.4. 

WADC popsané níže.  

Porušení antidopingových pravidel, tedy přítomnost zakázané látky v těle sportovce 

musí prokázat příslušná sportovní asociace. Děje se tak na základě zvláštního důkazního 

břemena, které představuje určitou střední cestu mezi prokázáním beyond any reasonable 

doubt (nade vší pochybnost) řízení trestního a on the balance of probabilities (prokázání 

pouhé pravděpodobnosti) řízení občanskoprávního. Přítomnost zakázané látky v těle 

                                                 

 

104 Pro státy Rady Evropy představuje obdobný právní základ starší Evropská antidopingová úmluva.  

105 Obdobně HAMERNÍK, P., Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a 

platným právem, op. cit., s. 28. 

106 Znění českého překladu Světového antidopingového kodexu je dostupné na webových stránkách 

Antidopingového výboru ČR, www.antidoping.cz. 
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sportovce musí být prokázána to the comfortable satisfaction of the court having in mind the 

seriousness of the allegation which is made.107    

Sankce, které je možné dopingovým hříšníkům udělit, upravuje čl. 10. WADC. Zásadně 

platí, že sankce spočívá v zákazu činnosti či anulování dosažených sportovních výsledků.  

Pokud neexistuje právní pochybnost o tom, že látka nalezená v těle sportovce akreditovanou 

laboratoří je zakázaná, projeví se přísnost principu objektivní odpovědnosti a možnost 

úspěšného odvolání sportovce se značně snižuje. Tato možnost však nemizí zcela. Po 

pozitivním laboratorním testu se důkazní břemeno přesouvá na sportovce, který má možnost 

alespoň prokázat, že se zakázaná látka do jeho těla dostala bez jeho zavinění.108  

Sportovec, ale i jiná osoba za sportovce, se mohou dovolávat článku 10.4. WADC a 

snažit se prokázat neexistenci zavinění nebo nedbalosti.109 Liberačním důvodem dle tohoto 

článku bude situace, kdy sportovec prokáže, že byl přes veškerou patřičnou opatrnost 

poškozen záškodnickým činem soupeře. Naopak případy, kdy sportovec užije zakázanou 

látku nevědomky kvůli špatnému označení nebo kontaminaci potravinových doplňků, nebo 

kdy je sportovci zakázaná látka podána trenérem nebo jeho osobním lékařem a případy 

obdobné sportovce odpovědnosti nezbavují.110  

Obecná doba trvání sankce zákazu činnosti činí pro případ prvního porušení 

antidopingových pravidel 2 nebo 4 roky, v závislosti na typu zakázané látky, o kterou se 

jedná a na skutečnosti, zda se jednalo o úmyslné užití takové látky, tedy o úmyslné 

podvádění. Pokud sportovec prokáže nevýznamné zavinění nebo nevýznamnou nedbalost 

může být tato sankce snížena až na sankci minimální, kterou je pouhé napomenutí; to však 

                                                 

 

107 Č. 3.1. WADC:  Přítomnost zakázané látky v těle sportovce je tedy třeba prokázat k „dostatečné spokojenosti 

rozhodovacího orgánu s vědomím závažnosti takového obvinění.“ 

108 HAMERNÍK, P., Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným 

právem, op. cit., s. 29 – s. 31. 

109 Je třeba upozornit skutečnost, že WADC rozlišuje zavinění a nedbalost (fault and negligence), což je 

rozporné s právním řádem České republiky, který rozlišuje úmysl a nedbalost a chápe je jako dvě různé formy 

zavinění.  

110 Poznámka k čl. 10.4. WADC. 



 

 

39 

 

 

platí pouze v případě užití specifické látky111 nebo kontaminovaného produktu.112 V případě 

užití jiné zakázané látky lze při prokázaném nevýznamném zavinění nebo nevýznamné 

nedbalosti zkrátit dobu zákazu činnosti maximálně na polovinu původní doby.113 Dále lze 

sankci zákazu činnosti snížit také například při významné pomoci sportovce k odhalování 

dopingových praktik nebo při jeho dobrovolném přiznání.  

Při druhém porušení antidopingových pravidel sportovcem nebo jinou osobou bude 

doba zákazu činnosti zásadně kratší nežli při prvním. V případě třetího porušení však již bude 

udělen doživotní zákaz činnosti.114  

Mohlo by se zdát, že popsaný princip objektivní odpovědnosti porušuje některé zásady 

právního státu. Jako zřejmý by se mohl jevit rozpor se zásadou presumpce neviny. K této 

problematice však považuji za vhodné připomenout, že princip presumpce neviny je vlastní 

především řízení trestnímu, či přestupkovému. V občanskoprávním řízení tento princip 

uplatňován není a i některé správní delikty, především správní delikty podnikatelů, podléhají 

principu objektivní odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že v případě dopingu se (alespoň v 

platném právu České republiky, prozatím) nejedná o trestný čin ani o přestupek, ale pouze o 

provinění rozhodované především v rámci spolkové autonomie, a tedy v rámci práva 

občanského, nepovažuji aplikaci principu presumpce neviny v tomto případě za nutnou. 

Aplikace tohoto principu, či jakýkoliv posun od odpovědnosti objektivní k odpovědnosti 

subjektivní, by znamenal zdlouhavé dokazování a nákladné procesy před jednotlivými 

tribunály, které by ochromovaly sportovní prostředí jako celek. Z tohoto důvodu považuji 

princip objektivní odpovědnosti stanovený WADC a potvrzený rozhodovací praxí CAS za 

vhodný a jediný možný pro problematiku dopingu. Je však samozřejmostí, že tento princip 

s sebou nese určitá rizika a problémy, může být považován za příliš tvrdý a v individuálních 

případech může být nespravedlivý.  

                                                 

 

111 Těmi jsou dle čl. 4.2.2. WADC „všechny zakázané látky, kromě látek ve skupinách anabolických látek a 

hormonů a těch stimulantů a hormonálních antagonistů a modulátorů, vyjmenovaných jako takové na 

seznamu.“ 

112 Tím je dle WADC „Produkt, který obsahuje zakázanou látku, která není uvedena na etiketě výrobku nebo v 

dostupných informacích přiměřeně zjistitelných na internetu.“ 

113 Pokud je udělen krajní trest zákazu činnosti na doživotí, lze jej zkrátit na minimálně 8 let.  

114 Čl. 10.5. – čl. 10.7. WADC. 
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 Ačkoliv je princip objektivní odpovědnosti rozhodovací praxí v rámci sportovního 

světa zásadně přijímán a potvrzován, existují určité výjimky v případech, kdy je míra 

nespravedlnosti objektivní odpovědnosti již neúnosná. Tyto výjimky jsou však ze strany 

WADA ostře kritizovány z toho důvodu, že princip objektivní odpovědnosti a z něj plynoucí 

právní jistotu nabourávají. Rozhodnutí, která princip objektivní odpovědnosti nedodržují a 

obcházejí, pak vytváří prostor pro korupci a nekalé praktiky, jejichž cílem má být právě 

dosažení výjimky z principu objektivní odpovědnosti. 

Takovým diskutabilním rozhodnutím je například rozhodnutí ATP o zproštění Grega 

Rusedskiho, bývalého úspěšného britského tenisty, odpovědnosti za užití nandrolonu. 

Rusedski byl sice pozitivně testován, ale zakázaná látka – nandrolon se do jeho těla dostala 

požitím doplňku stravy, který mu podala právě samotná ATP. Za těchto okolností se ATP 

zachovala lidsky a neodhodlala se tenistu potrestat. Tím však porušila princip objektivní 

odpovědnosti a otevřela cestu dalším tenistům k hledání výmluv a užívání kliček snažíc se 

vyhnout postihu plynoucímu z pozitivního dopingového testu.115 

7.1.4.  Seznam zakázaných látek a zakázaných metod a terapeutické výjimky 

WADA publikuje Seznam zakázaných látek a zakázaných metod (dále jen „seznam“) 

jako jeden ze svých Mezinárodních standardů, a to minimálně jednou ročně, a rozesílá jej 

všem signatářům, akreditovaným laboratořím a vládám. Seznam a jeho změny vstupují 

v platnost vždy tři měsíce po zveřejnění seznamu, bez nutnosti dalších kroků ze strany 

jednotlivých antidopingových organizací. „Seznam zakázaných látek WADA je vyčerpávající, 

obsahuje nejen výčet zakázaných látek, ale také jejich metabolitů (dalších látek přítomných 

jako důsledek přeměny zakázaných látek v těle) a dalších „příbuzných“ látek.“116 

Aby byla látka nebo metoda zařazena do seznamu, musí dle uvážení WADA splňovat 

dvě z následujících třech kritérií: 

a. Je způsobilá zvyšovat, nebo má potenciál zvyšovat sportovní výkon, a to sama, 

nebo v kombinaci s jinými látkami nebo metodami. To vše na základě 

                                                 

 

115 GARDINER, S., Sports law, op. cit., s. 376. 

116 Tamtéž, s. 381: „The WADA banned list is exhaustive, giving not only a list of substances outlawed but also 

thein metabolites (further substances present as a reset of the body converting banner substances) and other 

„related“ substances.“ 
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lékařského nebo jiného vědeckého důkazu, farmakologického účinku nebo 

zkušenosti. 

b. Její použití představuje skutečné nebo potenciální riziko pro zdraví sportovce. I 

toto kritérium je posuzováno na základě lékařského nebo jiného vědeckého 

důkazu, farmakologického účinku nebo zkušenosti. 

c. Její použití poškozuje ideu ducha sportu, kterou popisuje úvod WADC.  

Z uvedeného plyne, že do seznamu zařazena, a tedy zakázána, může být i látka, která 

způsobilost zvyšovat sportovní výkon postrádá. To však pouze v případě, že její použití 

poškozuje ideu ducha sportu a současně představuje riziko pro zdraví sportovce.  

Látka či metoda může být zařazena na seznam také v případě, že WADA rozhodne o 

tom, že má potenciál maskovat použití jiné zakázané látky nebo metody.117  

Do seznamu zakázaných látek však přirozeně spadají i látky, které někteří sportovci 

mohou nutně potřebovat k léčbě své nemoci nebo je musí užívat kvůli svému zdravotnímu 

stavu. V takovém případě bude konkrétní sportovec oprávněn užívat jinak zakázanou látku na 

základě terapeutické výjimky (TUE). Podle Mezinárodního standardu pro terapeutické 

výjimky musí jak všechny mezinárodní federace, tak národní antidopingové organizace,118 

umožňovat, aby sportovci s doloženým zdravotním stavem mohli požádat o TUE, a musí 

zajistit, aby se takovou žádostí řádně zabývala skupina nezávislých lékařů. WADA tedy přímo 

žádosti sportovců nepřijímá, působí však jako jakási odvolací instance, u které se sportovec 

může dovolat přezkumu své odmítnuté žádosti o udělení TUE.119 

Kritéria pro udělení terapeutické výjimky jsou následující: 

1) Sportovec by bez užívání zakázané látky nebo metody trpěl značnými 

zdravotními problémy. 

2) Terapeutické užívání jinak zakázané látky nebo metody by nemělo vyvolat 

významné zvýšení výkonu. 

3) Neexistuje žádná rozumná terapeutická alternativa k užívání jinak zakázané 

látky nebo metody.  

                                                 

 

117 Čl. 4.3. WADC. 

118 U příslušné mezinárodní federace žádají o TUE sportovci působící na mezinárodním poli; u národního 

antidopingového výboru pak sportovci působící pouze na úrovni národní. 

119 KUKLÍK, J. et al. op. cit., kapitola 5. Doping, s. 95 – s. 96. 
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Tato poměrně vágně formulovaná kritéria s sebou však přináší značné nejasnosti při 

interpretaci pojmů jako významné zvýšení výkonu, značné zdravotní problémy, či rozumná 

terapeutická alternativa. Tyto pojmy je nutné citlivě interpretovat dle jednotlivých 

sportovních odvětví a individuálních případů. Mezinárodním federacím, národním 

antidopingovým výborům a následně v případě odvolání WADA a případně CAS, jako 

nejvyšší instanci rozhodující spory ve sportu, je tak při rozhodování o legitimitě terapeutické 

výjimky ponechána vysoká míra diskrece.  

7.2.  Mezinárodní úmluvy v oblasti dopingu 

Nejvýznamnějšími mezinárodními úmluvami v rámci boje proti dopingu jsou 

nepochybně Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO a Evropská 

antidopingová úmluva. 

7.2.1.  Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu 

Účelem Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu UNESCO, přijaté 19. října 

2005, je podporovat prevenci dopingu ve sportu a bojovat proti dopingu ve sportu s cílem jej 

vymítit.120 Úmluva je pozoruhodná tím, že otevřeně implementuje Světový antidopingový 

kodex WADA (WADC), ale současně si vyhrazuje nadřazenost pro případ konfliktu 

ustanovení Úmluvy a WADC. Takový konflikt je nevyhnutelný z toho důvodu, že Úmluva 

stále odpovídá úpravě WADC z roku 2003, která již není platná. Dle Mezinárodní úmluvy 

proti dopingu ve sportu UNESCO se státy jako strany Úmluvy zavazují: 

 Na národní a mezinárodní úrovni přijmout příslušná opatření, která budou 

v souladu s principy Kodexu; 

 podporovat všechny formy mezinárodní spolupráce, jejichž cílem je ochrana 

sportovců, etika ve sportu a vzájemná informovanost o výsledcích výzkumu; 

 prohlubovat mezinárodní spolupráci mezi státy, smluvními stranami, a 

vedoucími organizacemi v boji proti dopingu ve sportu, zejména se Světovou 

antidopingovou agenturou.121 

                                                 

 

120 Čl. 1 Úmluvy. 

121 Závazky států stanoví Čl. 3 Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu UNESCO nazvaný Způsoby plnění 

Úmluvy.  
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7.2.2.  Evropská antidopingová úmluva 

Starší Úmluva Rady Evropy122 z prosince 1989 naopak definuje své podmínky 

nezávisle na WADA a jiných sportovních organizacích. Stejně jako Úmluva UNESCO je i 

Úmluva Rady Evropy prohlášením politického záměru, který požaduje, aby se její strany za 

účelem snížení a případné úplné eliminaci dopingu ve sportu zavázaly učinit v mezích 

ustanovení jejich ústav všechny kroky nezbytné k aplikaci ustanovení této Úmluvy.123  

7.3.  Rozhodčí soud pro sport a jeho rozhodovací praxe 

Historie rozhodčího soudu pro sport sahá do roku 1982, kdy se konalo zasedání MOV v 

Římě. Na podnět tehdejšího předsedy MOV Juana Antonia Samaranche, byl přijat návrh na 

vytvoření rozhodčího soudu, jehož pravomoc měla zahrnovat všechny aktivity spojené do 

jisté míry přímo se sportem.  

Následně byl vypracován předběžný návrh Statutu CAS, na jehož přípravě se podíleli tři 

právníci – členové MOV, mezi nimi také Kéba Mbaye, soudce Mezinárodního soudního 

dvora v Haagu. Tento návrh byl přijat MOV po posouzení jeho Výkonným výborem, a to 

v březnu 1983 na zasedání v Novém Dillí. Statut CAS vstoupil v účinnost 30. června 1984, 

kdy byli také jmenováni první členové CAS.124  

7.3.1.  Postavení CAS a řízení před ním 

CAS, sídlící ve švýcarském Lausanne, má plnit úlohu „nejvyššího soudu pro sport“. 

Jeho úkolem je kultivovat úpravu uvnitř sportovního prostředí a především přispívat 

k integritě sportovního prostředí tím, že rozhoduje sportovní spory jednotným homogenním 

metrem.125 Jednacími jazyky CAS jsou francouzština a angličtina; použití jiného jednacího 

                                                 

 

122 Č. 135/1989, označovaná jako Evropská antidopingová úmluva. 

123 GARDINER, S., Sports law, op. cit., s. 370; „The Council of Europe Convention defines its terms 

independently of WADA and other sports bodies. Like the UNESCO Convension i tis a statement of political 

intent requiring thatthe Parties with a view to reduction and eventual elimination of doping in sport, undertake, 

within the limits of their respective constitutional provisions, to take the steps necesary to apply the provisions 

of this Convention.“ 

124 BLACKSHAW, Ian S., SIEKMANN, Robert C. R., SOEK, Janwillem. The Court of Arbitration for Sport 

1984-2004, The Hague: T.M.C. Asser press, 2006, s 21. 

125 Obdobně HAMERNÍK, P., Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a 

platným právem, op. cit., s. 18. 
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jazyka může být dohodnuto stranami v případě, že užití tohoto jazyka schválí také 

rozhodující panel. 

Rozhodčí soud pro sport má pobočky nacházející se v New Yorku a v Sydney a jeho 

zvláštní tribunály rozhodují i v ad-hoc řízeních, ve kterých jsou do 24 hodin rozhodovány 

aktuální spory vzniklé po dobu trvání Olympijských her.126 Ať už se však řízení před CAS 

koná kdekoliv, je sídlem CAS vždy Lausanne a lex arbitri zůstává vždy právo švýcarské. 

Strany mají možnost domáhat se přezkumu rozhodčího nálezu CAS u Švýcarského 

federálního tribunálu, tedy švýcarského nejvyššího soudu. Ten může rozhodčí nález zrušit a 

věc vrátit k CAS k novému rozhodnutí.  

CAS plní především čtyři základní funkce, z nichž dvě mají povahu řízení rozhodčího. 

V rozhodčím řízení poskytuje Rozhodčí soud pro sport, jako soukromý orgán, flexibilní, 

důvěrné, odborné a poměrně levné a rychlé řešení sportovních sporů. Takové řešení je pro 

spory plynoucí ze sportovních událostí a soutěží vhodnější, nežli zdlouhavé procesy řádných 

státních soudů.  

V rámci rozhodčí činnosti CAS rozlišujeme řízení řádné a řízení odvolací. V řízení 

řádném je CAS jedinou instancí127, která rozhoduje buď na základě rozhodčí doložky 

obsažené ve smlouvě, nebo dle následné dohody stran sporu. V tomto postavení jsou agendou 

CAS například spory vzniklé ze sponzorských smluv, smluv mezi sportovci a jejich manažery 

nebo smlouvy o televizních právech ke sportovním událostem.    

V řízení odvolacím128 figuruje Rozhodčí soud pro sport jako poslední odvolací instance 

proti finálním rozhodnutím orgánů sportovních federací. Stěžovatelé se v řízení odvolacím 

tedy domáhají nápravy rozhodnutí orgánu sportovní federace, které je pro ně nepříznivé. I 

v tomto případě, musí být pravomoc CAS založena na rozhodčí smlouvě nebo klauzuli, 

kterou však pravidelně obsahují stanovy nebo jiné předpisy jednotlivých sportovních 

federací. Tímto způsobem uznala jurisdikci CAS valná většina mezinárodních sportovních 

federací.  

                                                 

 

126 Takové „Ad-hoc Divisions“ poprvé fungovaly na Olympijských hrách v Atlantě v roce 1996 a následně byly 

zřizovány na každých dalších Olympijských hrách i dalších vrcholných sportovních událostech, 

127 Řízení probíhá u Řádného arbitrážního panelu (Ordinary Arbitration Division). 

128 Odvolací řízení probíhá u Odvolacího arbitrážního panelu (Appeal arbitration division).  
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V rozhodčím řízení rozhoduje CAS v panelech složených z jednoho nebo ze tří 

rozhodců. 

Vedle činnosti rozhodčí vyvíjí CAS také činnost mediační, kdy pomoci nezávislé osoby 

mediátora, zapsané v seznamu mediátorů CAS, napomáhá k nalezení smírného, pro obě 

strany sporu akceptovatelného řešení. Mediace Rozhodčího soudu pro sport je neformálním a 

nezávazným postupem, jehož výsledkem není rozhodčí nález. Mediační postup však není 

možné užít v disciplinárních věcech, a tedy ani v oblasti dopingu.  

Jako poslední ze základních funkcí CAS můžeme označit jeho advisory opinions, tedy 

poradní posudky, které se týkají právních aspektů sportu, a které Rozhodčí soud pro sport 

poskytuje na základě žádosti určitých subjektů sportovního prostředí.129  

7.3.2.  Struktura Rozhodčího soudu pro sport 

Struktura CAS je definována Kodexem CAS,130 který upravuje postavení CAS a ICAS a 

stanoví jejich funkce.  

ICAS, tedy Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž, byla založena roku 1994 za 

účelem zajištění nezávislosti CAS. S ohledem na skutečnost, že CAS byl založen MOV, bylo 

třeba zajistit nezávislost CAS, tak aby mohl Rozhodčí soud pro sport nezávisle rozhodovat 

také spory, jejichž stranou je právě MOV. Cílem ICAS je nezávisle na MOV zabezpečovat 

fungování CAS finančně a zajistit jeho administrativu.131  

Zásadní vliv na založení ICAS měla kauza Gundel. Žokej Elmar Gundel se odvolal k 

CAS proti sankcím FEI132 uvaleným v důsledku dopingového nálezu u jeho koně. Vzhledem 

k tomu, že u CAS neuspěl, obrátil se následně na Švýcarský federální tribunál, tedy na řádný 

soud, před kterým napadal mimo jiné právě nedostatek garancí nezávislosti a nestrannosti 

CAS jako rozhodčího orgánu. Švýcarský federální tribunál sice potvrdil pozici CAS jako 

                                                 

 

129 Obdobně BLACKSHAW, I. S., SIEKMANN, R. C. R., SOEK, J. The Court of Arbitration for Sport 1984-

2004, op. cit., s. 36-37.   

130 Kodex CAS obsahuje Stanovy orgánů působících při řešení sporů souvisejících se sportem (tedy ICAS a 

CAS) a Procesní pravidla jejich postupu. Jeho aktuální verze nabyla účinnosti 1. 3. 2013. 

131 HAMERNÍK, P. Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem, 

op. cit., s. 19. 

132 Sportovní asociace jezdeckých sporů. 
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nezávislého rozhodčího soudu, nicméně upozornil na početná propojení, která existovala 

mezi CAS a MOV.133 

ICAS je založena jako nadace podle švýcarského práva, má dvacet členů, kteří jsou 

odborníky v oblasti práva a sportu. Dvanáct z členů ICAS volí organizace spadající do 

olympijského hnutí.134 Těchto dvanáct členů pak volí další čtyři členy ICAS s ohledem na 

zájmy sportovců. Zbývající čtyři členové jsou zvoleni těmito šestnácti členy z osob stojících 

mimo svět olympijských institucí. Z tohoto způsobu volby členů ICAS je patrné, že 

olympijské hnutí má na složení tohoto orgánu stále naprosto klíčový vliv.  

ICAS jmenuje rozhodce a mediátory CAS, a to na období čtyř let s možností 

prodloužení mandátu. ICAS reviduje kompletní seznam rozhodců a mediátorů každé čtyři 

roky. Podle Kodexu CAS nesmí počet zapsaných rozhodců klesnout pod 150 a počet 

zapsaných mediátorů pod 50.135 V současné době figuruje na seznamu mediátorů 59 osob a 

na seznamu rozhodců obsahuje dokonce 328 jmen.136 Od doby založení CAS počet rozhodců 

neustále, a to poměrně rapidně, narůstá; v roce 1986 disponoval CAS pouhými šedesáti 

rozhodci.137 Potřeba početnějšího personálního obsazení přirozeně souvisí s rostoucím 

počtem řešených případů.  

Při jmenování rozhodců CAS vybírá ICAS z osob s „náležitou právní průpravou, 

odbornou způsobilostí v oblasti sportovního práva a/nebo mezinárodní arbitráže, dobrou 

znalostí sportu obecně a alespoň jednoho z pracovních jazyků CAS.“138  

7.3.3.  Problematika dopingu před CAS 

Řešení dopingových případů představuje značnou část činnosti CAS. Nafziger 

upozorňuje na skutečnost, že kolem 65 % případů řešených CAS je disciplinární povahy. 

Převážná většina z nich se pak týká právě problematiky dopingu.  

                                                 

 

133 Gundel v FEI, ATF 119 II 271. 

134 Z toho 4 členy volí MOV, který také navrhuje prezidenta ICAS (ten je zároveň prezidentem CAS), 4 členy 

volí také Mezinárodní sportovní federace a další čtyři pak národní olympijské výbory. 

135 Kodex CAS, čl. S13.  

136 Jediným zástupcem České republiky mezi rozhodci CAS je JUDr Gerhardt Bubník, LL.M. 

137 NAFZIGER, J. A. R., ROSS, S. F. Handbook on international sports law,op. cit.,  s. 35. 

138 „appropriate legal training, recognized competence with regard to sports law and/or international arbitration, 

a good knowledge of sport in general and a good command of at least one CAS working language,“ Kodex CAS, 

čl. S14. 
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V mnoha případech je pro výsledek řízení před CAS zásadní aplikace principu 

objektivní odpovědnosti, tedy pravidla, že sportovec je za dopingové provinění odpovědný i 

v případě chybějícího úmyslu nebo nedbalosti. Podle konstantní judikatury CAS je sportovec 

odpovědný za jakékoliv látky nacházející se v jeho těle a má povinnost zajistit, aby do jeho 

těla žádné zakázané látky nevstoupily.139 

Již v roce 1994 rozhodl panel CAS ve věci USA Shooting and Quigley v. International 

Shooting Union, že cíl a praktická nutnost boje proti dopingu ospravedlňují aplikaci principu 

objektivní odpovědnosti. CAS si je ale zároveň dobře vědom pravděpodobnosti toho, že 

použití principu objektivní odpovědnosti bude v individuálních případech nespravedlivé. Tak 

jako tomu bylo právě u Quigleyho, v případě, kdy si sportovec vezme léky z důvodů jejich 

nesprávného označení nebo v důsledku špatné rady, za kterou není odpovědný – a to 

například v případě náhlé nemoci v cizí zemi.  

Za do určité míry nespravedlivou lze ale považovat i situaci, když se v předvečer 

důležitého závodu sportovec otráví jídlem nebo když bude sportovcova příprava negativně 

poznamenána například z důvodu náhlého úmrtí v rodině. Ani v jednom z těchto případů 

však přirozeně pravidla soutěže nebudou pozměněna tak, aby vyrovnala zmíněnou 

nespravedlnost. Stejně jako soutěž nebude odsunuta, aby se počkalo na zotavení sportovce, 

nebude zrušen zákaz užívání určitých látek z důvodu jejich možné nahodilé nezaviněné 

konzumace.  

Zvraty v soutěžích mohou stejně jako životní peripetie přinést mnoho druhů 

nespravedlnosti, ať už náhodou nebo nedbalostí neodpovědné osoby, kterou nemůže právo 

zhojit. Mimoto, je třeba považovat za chvályhodnou situaci, kdy se nenapravuje nahodilá 

individuální nespravedlnost vytvářením úmyslné nespravedlnosti vůči ostatním soutěžícím. 

Tak by se dělo, pokud by látky podporující výkonnost byly tolerovány v případě 

neúmyslného požití. Navíc je pravděpodobné, že i úmyslné užívání by potom v mnoha 

případech uniklo postihu z důvodů nedostatečného prokázání úmyslu. Je navíc prakticky 

jisté, že by aplikace subjektivní odpovědnost s sebou přinesla nákladná soudní řízení, která 

by mohla ochromit federace (a to především ty se skromným rozpočtem) v boji proti 

dopingu.140 

                                                 

 

139 Srov. CAS 2007/A/1396 . 

140 CAS 94/129. 
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Důkazní břemeno leží na národní nebo mezinárodní federaci, která sportovce 

z dopingového prohřešku podle svých pravidel obvinila.141 

Tuto skutečnost potvrdil panel CAS v případu Union Cycliste Internationale v. Bo 

Hamburger, kde stanovil, že s ohledem na konzistentní interpretaci předpisů federací je 

vhodné důkazní břemeno ponechat právě federacím ukládajícím sankci za doping. Ty mají 

v případě sporu povinnost prokázat objektivní prvky dopingového provinění sportovce.142  

Mezi takové prvky patří podle nálezu ve věci Larissa Lazutina v. International Olympic 

Committee: (i) řádné odebrání testovaného vzorku, (ii) zajištění nedotknutelnosti 

předmětného vzorku při jeho transportu z místa testování do laboratoře143 a (iii) spolehlivost 

testování vedoucího k odhalení zakázané látky.  Tyto tři objektivní skutečnosti musel 

v případu Lazutina MOV v rámci svého důkazního břemene prokázat. Unesení tohoto 

důkazního břemene pak zakládá vyvratitelnou domněnku, že testování a proces zajištění 

vzorku byly vedeny v souladu s obecně přijatelnými standardy.144  

Larissa Lazutina byla ruská běžecká lyžařka, která byla na základě pozitivního 

dopingového nálezu diskvalifikována ze závodu na 30 kilometrů na zimních olympijských 

hrách v Salt Lake City, 2002. Zároveň jí byla uložena povinnost vrátit dvě stříbrné medaile, 

které získala na jiných závodech. S odvoláním nebyla ruská závodnice úspěšná ani u CAS ani 

u Švýcarského federálního tribunálu. Výkonný výbor MOV následně přistoupil k anulování 

všech výsledků Larissy Lazutiny na olympijských hrách a odebral lyžařce medaile a diplomy, 

které následně přerozdělil mezi závodnice, které původně skončily na třetím respektive 

čtvrtém místě v jednotlivých závodech.145  

Touto Rozhodčím soudem pro sport potvrzenou možností přerozdělování medailí 

z důvodů následně odhaleného dopingového provinění však vyvstává řada zajímavých otázek 

k zvážení. Je možné medaile odebírat a přerozdělovat časově neomezeně nebo je vhodné 

                                                 

 

141 BLACKSHAW, I. S., SIEKMANN, R. C. R., SOEK, J. The Court of Arbitration for Sport 1984 – 2004, op. 

cit., s. 236. 

142 CAS 2001/A/343. 

143 „Complete chain of custody of the sample from the location of a controverted testing to the laboratory.“ 

V zásadě tedy zajištění toho, aby se vzorkem nemohlo být nijak manipulováno před jeho dodáním do laboratoře 

144 NAFZIGER, J. A. R. International sports law,op. cit., s. 156. 

145 CAS 2002/A/370. 
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stanovit dobu, jejímž uplynutím se nepoctivě získané medaile „vydrží“? Je vhodné tímto 

způsobem přepisovat sportovní historii? Lze medaile udělovat i posmrtně?146 

Některá řízení před CAS jsou do jisté míry problematická. Za takovou nepovedenou 

kauzu lze označit například kauzu Jerome Young, neboli případ United States Olympic 

Committee (USOC) v. International Olympic Committee (IOC) & International Association 

of Athletics Federation (IAAF).147 Jerome Young byl úspěšný americký atlet, mj. člen vítězné 

štafety USA na olympiádě v Sydney, kterému byla po národním mistrovství USA zjištěna 

přítomnost anabolického steroidu nandrolonu.  

Young se však s úspěchem hájil před rozhodčí komisí Americké atletické asociace USA 

Track & Field (USATF), která jeho původní trest zákazu činnosti zrušila. Mezinárodní 

atletická federace (IAAF) s postupem USATF nesouhlasila z toho důvodu, že podle jejích 

pravidel měla USATF povinnost informovat IAAF o všech pozitivních nálezech dopingových 

hříšníků. Tak se však nestalo, což USATF odůvodnila tím, že atlet byl zproštěn obvinění a 

tudíž se na něj pohlíží jako na nevinného; navíc upozornila na skutečnost, že podle svých 

regulí má povinnost zachovávat anonymitu osoby podezřelé z dopingu, dokud tato osoba 

nebyla pravomocně potrestána. IAAF informovala USATF, že jí bude odebráno členství 

v případě, že nezveřejní jméno dotyčného atleta.  

O tomto sporu rozhodoval CAS, který sice uznal závazky USATF vůči IAAF, ale 

zároveň byl toho názoru, že znovuotevření tohoto případu by bylo nespravedlivé vzhledem 

k tomu, že IAAF v minulosti nereagovala na výzvy USATF, kterými se USATF snažila vyřešit 

rozpor mezi pravidly zmíněných asociací. USATF totiž pokračovala v ochraně identifikace 

Jerome Younga také právě kvůli nečinnosti IAAF.  

K úniku informací o sportovci však přesto došlo prostřednictvím novinářů. To mělo za 

následek veřejnou dehonestaci atleta, a to i přesto, že CAS již předtím rozhodl v jeho 

prospěch. Olympijské hnutí však nebralo na rozhodnutí CAS ohled a vynutilo si získání 

dokumentace od USATF za účelem dalšího šetření v této kauze a dodatečného potrestání 

Jerome Younga.  

                                                 

 

146 obdobně NAFZIGER, J. A. R. International sports law, op. cit., s. 157. 

147 CAS 2004/A/725. 
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Tímto svým postupem v této kauze olympijské hnutí vlastně do určité míry popřelo 

nezávislost a samostatnost CAS tím, že přezkoumalo rozhodnutí Rozhodčího soudu pro sport, 

stejným způsobem jako kdyby byl CAS orgánem podřízeným olympijskému hnutí.148  

7.3.4.  Některé z posledních dopingových kauz před CAS a jejich význam 

Kauzou zajímavou z hlediska interpretace nového režimu sankcí, který přinesl WADC 

z roku 2015 je případ WADA v. Lauris Daiders, Janis Daiders and FIM.149 

Lauris Daiders, kopilot, který se účastnil FIM světového šampionátu sajdkár v roce 

2013, byl pozitivně testován na Clenbuterol, tedy zakázanou látku. Případ Daiders je tuctový 

z hlediska skutkového základu - sportovci se nepodařilo ospravedlnit přítomnost zakázané 

látky v jeho těle. Ve svém nálezu v této věci však CAS podrobně popisuje právní principy 

řídící atletovo snažení o určení původu zakázané látky, které by mohlo vést ke snížení 

sankce. Rozhodčí soud pro sport popisuje a prezentuje role anti-dopingové organizace a atleta 

při zjišťování skutečností významných pro určení původu zakázané látky, rozebírá klíčové 

právní otázky, které budou určující pro nalezení hranic mezi sankcemi různé délky. Zásadní 

bude, zdali se atletovi podaří prokázat, že porušení anti-dopingového pravidla bylo 

neúmyslné.  

Původní řízení s Daidersem bylo vedeno před Mezinárodním disciplinárním soudem 

FIM (CDI FIM), kde se jezdci podařilo FIM přesvědčit, že Clenbuterol musel do jeho těla 

vstoupit požitím povoleného doplňku stravy Herbalife, nebo na základě sabotáže, tedy 

situace, kdy by mu někdo přidal úmyslně zakázanou látku do jeho jídla. Tím dosáhl závodník 

snížení svého trestu, na základě uplatnění principu nevýznamné nedbalosti nebo 

nevýznamného zavinění podle čl. 10.5.1. WADC či chybějící nedbalosti nebo zavinění podle 

čl. 10.5.2. WADC. Svá tvrzení však Daiders nepodpořil žádnými dalšími relevantními 

důkazy.  

WADA podala proti rozhodnutí CDI FIM odvolání k CAS, přičemž důvodem odvolání 

byl nesouhlas s tím, že se CDI FIM spokojila pouze s Daidersovým tvrzením jako důkazem 

postačujícím pro určení původu předmětné látky v testovaném vzorku. WADA byla naopak 

toho názoru, že závodník nepředložil dostatečné důkazy osvětlující přítomnost zakázané látky 

                                                 

 

148 HAMERNÍK, P., Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným 

právem, op. cit., s. 22 - 23. 

149 CAS 2014/A/3615. 
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v jeho těle, že jeho teorie jsou vágní a ničím nepodložené, a že ani nepředložil důkaz, že by 

doplněk stravy Herbalife obsahoval předmětnou zakázanou látku. WADA napadala také 

uvážení150 CDI FIM tvrzením, že tento orgán nevzal v úvahu všechny možná potenciální 

vysvětlení přítomnosti zakázané látky v předmětném testovaném vzorku. 

CAS se věcí zabýval z toho hlediska, zdali je Lauris Daiders oprávněn čerpat výhodu 

snížení standardní doby zákazu činnosti podle čl. 10.5.1. WADC případně 10.5.2. WADC. 

Úkolem CAS bylo určit, zda sportovec unesl své důkazní břemeno, jestli tedy dostatečným 

způsobem prokázal původ zakázané látky. Rozhodčí soud pro sport nakonec došel k závěru, 

že tomu tak není, že tyto „liberační důvody“ naplněny nejsou, vzhledem k nedostatečnému 

unesení důkazního břemene ze strany sportovce.  

Daidersovi byla udělena sankce zákazu činnosti na dobu 2 let, což je v souladu 

s dosavadní rozhodovací praxí CAS. Restriktivní přístup týkající se ospravedlňování 

přítomnosti zakázané látky v testovaném vzorku, který toto rozhodnutí přináší, však může mít 

za následek vyšší tresty pro sportovce nacházející se v ošemetném stavu nejistoty ohledně 

původu zakázané látky nalezené v jejich vzorku.151  

V kauze Alemitu Bekele Defra v. Turkish Athletics Federation & IAAF posuzované 

v roce 2014, a tedy ještě podle WADC 2009,152 se CAS zabýval dopingovým nálezem tohoto 

tureckého běžce etiopského původu. Bekele se měl dopustit porušení anti-dopingových 

pravidel s přitěžujícími okolnostmi, konkrétně krevního dopingu zjištěného v rámci 

Biologického pasu sportovce, který je programem IAAF. Rozhodující panel CAS přijal 

posouzení expertů IAAF o tom, že zjištěné hodnoty nemohou být fyziologicky vysvětleny, a 

že mohou být dosaženy výlučně umělým navýšením počtu obíhajících červených krvinek. 

CAS rozhodl, že podezřelé krevní hodnoty naměřené ve dvou Bekeleho vzorcích odebraných 

těsně před klíčovými závody vykazují znaky určitého „dopingového plánu nebo programu,“ a 

tím pádem představují přitěžující okolnost podle čl. 10.6 WADC 2009. 

Navzdory výše uvedenému považoval rozhodující panel původně udělený čtyřletý trest 

vzhledem k okolnostem případu za přehnaně tvrdý a trest snížil na dva roky a devět měsíců 

zákazu činnosti. CAS tímto rozhodnutím opustil předchozí praxi, kdy krevní doping 

                                                 

 

150 Napadeno bylo nesprávné užití důkazního standardu „on the balance of probabilities.“ 

151 Komentář k CAS 2014/A/3615, dostupný on-line z: http://wadc-commentary.com/daiders/. 

152 CAS 2013/A/3080. 

http://wadc-commentary.com/daiders/
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automaticky znamenal čtyřletý zákaz činnosti a naopak uvedl, že vždy musí být posouzeny 

okolnosti případu. Panel odmítl automatickou čtyřletou sankci i přesto, že krevní doping je ze 

své podstaty „opakovaný a propracovaný.“ Využito bylo srovnání s případem Kokkinariou,153 

kde si atlet vybudoval celou svou kariéru právě pomocí krevního dopingu, na základě 

podstatně delšího dopingového plánu a kde byl potrestán maximální čtyřletou sankcí. CAS 

vzal v potaz rozdílnou míru zavinění a další rozdíly případů a ve věci Bekeleho se proto 

rozhodl nepřistoupit k maximálnímu trestu. 

K flexibilitě délky trestu zákazu činnosti v případě krevního dopingu je však třeba 

poznamenat, že WADC 2015 přinesl návrat k původnímu striktnímu způsobu posuzování. 

Možnost uvážení panelu CAS v takových případech s účinností WADA 2015 skončila a 

rozhodující panel má nyní povinnost udělit čtyřletou sankci zákazu činnosti za všechna 

úmyslná porušení dopingových pravidel.154  

V případu International Shooting Sport Federation v. WADA155 rozhodovaném 

v prosinci 2014 se CAS vyjádřil k některým z klíčových prvků problematiky terapeutických 

výjimek (TUE); význam tohoto rozhodnutí však spočívá především v řešené otázce rozsahu 

závaznosti nálezů CAS.    

Skutkové okolnosti tohoto případů jsou následující. Z důvodu své genetické vady a z ní 

plynoucího vysokého rizika zástavy srdce, byla střelkyně nucena užívat beta-blokátor 

Atenonol, který byl zařazen na seznamu látek pro střelce zakázaných. Atletka proto zažádala 

národní antidopingovou organizaci o udělení TUE, kterou následně úspěšně získala. 

Střelkyně se poté účastnila mezinárodní soutěže, při které byla pozitivně testována právě na 

Atenolol. Vzhledem k tomu, že původně udělená TUE byla pouze národní a nebyla 

evidovaná žádná mezinárodní terapeutická výjimka, kterou Mezinárodní federace střeleckých 

sportů (ISSF) vyžadovala, bylo se závodnictví zahájeno disciplinární řízení. V něm byl 

střelkyni, vzhledem k okolnostem případu, udělen snížený trest zákazu činnosti ve výši tří 

měsíců.  

Po zrušení původní TUE zažádala závodnice o výjimku novou, tentokrát o mezinárodní 

TUE u ISSF. Ta však udělení terapeutické výjimky odmítla s tvrzením, že nebyly splněny 

                                                 

 

153 CAS 2012/A/2773. 

154 Komentář k CAS 2013/A/3080, dostupný on-line z: http://wadc-commentary.com/bekele/. 

155 CAS 2013/A/3437. 

http://wadc-commentary.com/bekele/
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požadavky pro její udělení. Sportovkyně si vyžádala přezkum toho do rozhodnutí u WADA, 

která následně rozhodnutí ISSF zvrátila a TUE až do požadované výše denní dávky přiznala 

s upozorněním, že neexistuje žádný vědecký důkaz pozitivního působení beta-blokátorů na 

výkonnost střelců. Proti tomuto rozhodnutí WADA se ISSF odvolala k CAS.  

Odpůrcem v řízení před CAS byla tedy WADA a nikoliv sama sportovkyně. Ta 

postavení strany v řízení neměla. Možnost vyjádřit se či se řízení jinak účastnit a působit na 

něj jí však nebyla odebrána. Střelkyně se svobodně rozhodla, že do řízení vstoupit nechce, a 

to především z obavy z možné povinnosti hradit náklady řízení. Panel CAS nakonec rozhodl 

v neprospěch WADA respektive sportovkyně. 

Zásadní otázkou, kterou se panel CAS v této věci zabýval, však byla právě problematika 

účastníků řízení a především rozsah závaznosti vydaného nálezu - rozsah res iudicata v dané 

věci.  

Panel CAS tímto rozhodnutím došel k závěru, že jeho nález může být závazný i pro třetí 

osobu nejmenovanou v odvolání. Tento přístup je v rozporu s předchozím case law CAS. 

Panel byl toho názoru, že zastoupení zájmů sportovkyně prostřednictvím WADA bylo 

dostatečně odborné a účinné, nikoliv méně výhodné pro střelkyni, nežli kdyby byla stranou 

ona sama. Zájmy WADA a sportovkyně jsou navíc obdobné do té míry, že ani WADA ani 

střelkyně si nepřejí zvrácení rozhodnutí WADA.  

Tento názor panelu CAS je nicméně velmi kontroverzní. I přesto, že sama sportovkyně 

měla možnost do řízení vstoupit a působit na něj, a že tedy jakási procesní rovnost a 

spravedlnost byla zachována, stranou řízení nebyla.156  

Může být rozhodnutí CAS závazná pro třetí osoby, které nejsou stranami řízení? 

Odpověď na tuto otázku je v důsledku tohoto řízení nejistější než kdy dříve. Pokud by tomu 

tak v souladu s předchozí rozhodovací činností CAS nebylo, mohla by střelkyně pokračovat 

ve vykonávání sportovní činnosti i nadále, a to vzhledem k tomu, že posledním pro ni 

závazným rozhodnutím by zůstalo rozhodnutí WADA o udělení TUE.  

Z výše nastíněných případů můžeme vysledovat, že rozhodovací činnost CAS má pro 

vytváření a vývoj sportovního práva samotného, jakož i jeho jednotlivých subsystémů, jakým 

je například právě problematika dopingu, nesmírný význam. Mnoho rozhodnutí CAS tento 

                                                 

 

156 Komentář k CAS 2013/A/3437, dostupný on-line z: http://wadc-commentary.com/issf-v-wada/. 
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systém ovlivňuje, a to i v současnosti, po více než třiceti letech od založení Rozhodčího 

soudu pro sport.  

7.4.  Přístup EU a jejího Soudního dvora 

Výše popsaný princip objektivní odpovědnosti je základním kritériem přístupu 

k dopingu také pro Evropskou Unii a její Soudní dvůr. Nicméně Soudní dvůr EU „hodnotí 

pravidla sportovních asociací jen ve světle práva hospodářské soutěže, popř. ve světle 

volného pohybu osob a služeb, tedy dle kompetencí, jež má EU k dispozici.“157 

7.4.1.  Specifická povaha sportu 

Soudní dvůr EU obecně vychází z premisy, že sport hospodářské odvětví má 

specifickou povahu. Podle Caigera a Gardinera jsou typické znaky sportu, jako odvětví 

hospodářské soutěže, následující: 

 „nepředpokládá nemilosrdnou soutěž – kluby jsou vzájemně závislé na svém 

ekonomickém zdraví; 

 sportovní podniky jsou připraveny podstoupit několik porážek za účelem dosažení 

pravidelného velkého úspěchu; 

 primárním záměrem tradičních evropských klubů je vítězit v soutěžích a nikoliv 

vydělávat peníze; 

 rostoucí nejednoznačnost v tom, kdo je spotřebitelem – platící diváci, nebo diváci 

televizní; a 

 sport má neobvyklý pracovní trh z toho důvodu, že délka pracovního života většiny 

profesionálních sportovců je omezená.“158 

Vzhledem k této zvláštní povaze sportu je příhodné zachovat sportovním organizacím 

možnost do jisté míry autonomní úpravy sportu pomocí sportovních norem. Tyto normy však 

nesmí být rozporné s právními normami Evropské unie. Určení míry autonomie sportovního 

odvětví, tedy rozhodnutí, zda určité sportovní normy (sportovní pravidla) jsou již podřízeny 

                                                 

 

157 HAMERNÍK, P., Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným 

právem, op. cit., s. 31. 

158 CAIGER, Andrew, GARDINER, Simon, Professional Sport in the European Union: Regulation and Re-

regulation, The Hague: T.M.C. Asser press, 2000, s. 1. 
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právu Evropské unie, či nikoliv, je základním a mnohdy velmi obtížným úkolem evropského 

sportovního práva, které je představováno především judikaturou Soudního dvora EU. 

Přístup EU ke sportu se vyvíjí, přičemž za určitý milník je v tomto směru možné 

označit přijetí Lisabonské smlouvy. O tomto vývoji stručně pojednává následující kapitola 

7.4.2.  Situace před a po přijetí Lisabonské smlouvy 

Sport byl v právu Evropské unie dlouho opomíjenou oblastí, v primárním právu nebyl 

až do přijetí Lisabonské smlouvy zmiňován mezi pravomocemi Evropské unie vůbec. 

Veškerá unijní regulace sportu musela být tedy vytvářena nepřímo přes judikaturu Soudního 

dvora EU.  

V Helsinské zprávě o sportu159 z roku 1999 sama Komise EU přiznala nedostatek 

nástrojů k vytváření sportovních struktur. EU postrádala pravomoc k regulaci sportu a 

Komise EU se v případě sporů plynoucích z úprav sportovních asociací mohla zabývat pouze 

souladem těchto úprav s právem hospodářské soutěže, volným pohybem osob, či jinou oblastí 

upravenou primárním právem EU.160  

Zakotvení ustanovení o sportu do primárního práva předcházely smlouvy 

Amsterdamská (1997) a Niceská (2000), které deklarovali specifické postavení sportu. Na ně 

navázala v roce 2007 Bílá kniha o sportu,161 která znovu upozornila na problémy sportu a 

nastínila možné způsoby jejich řešení.  

Samostatná úprava oblasti sportu byla, jak již bylo nastíněno výše, zakotvena do 

primárního práva EU Lisabonskou smlouvou, která vstoupila v platnost 1. Prosince 2009. 

Sport výslovně zmiňují čl. 6 a čl. 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). EU má 

„pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských 

států…v oblasti všeobecného vzdělávání, odborného vzdělávání, mládeže a sportu.“162 Oblast 

sportu tedy spadá do tzv. doplňkových pravomocí unie. Čl. 165 SFEU dále konkretizuje, že 

„unie přispívá k podpoře evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, 

jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské a výchovné funkci.“ 

V oblasti sportu zaměřuje unie svou činnost především „na rozvoj evropského rozměru sportu 

                                                 

 

159 Komise ES. Helsinská zpráva o sportu. COM (1999). 

160 Obdobně HAMERNÍK, P., Sportovní právo s mezinárodním prvkem,op. cit.,  s. 27. 

161 Komise ES. Bílá kniha o sportu. COM (2007) 391. 

162 Čl. 6 SFEU. 



 

 

56 

 

 

podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty 

odpovědnými za sport, jakož i na ochranu fyzické a mravní integrity sportovců, obzvláště 

mladých sportovců.“ Unie a členské státy dále podle odst. 3 čl. 165 „podporují spolupráci 

v oblasti vzdělávání a sportu se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními 

organizacemi, zejména s Radou Evropy.“   

Je však třeba poznamenat, že poměrně rozvinutá judikatura Soudního dvora EU 

v oblasti sportu163 zůstává základním kamenem evropského sportovního práva i v době po 

přijetí Lisabonské smlouvy.  

7.4.3.  Problematika dopingu před SDEU 

Případy týkající se dopingu neřeší SDEU příliš často, vzhledem k tomu, že bývají 

pravidelně rozhodovány jiným mechanismem, a to prostřednictvím WADA a CAS s možností 

odvolání k Švýcarskému federálnímu tribunálu. 

Dopingovou problematikou, stejně jako jinou sportovní problematikou, se zabývá 

SDEU především v případě, že je napaden soulad předpisů sportovní asociace s ustanoveními 

primárního práva EU upravujících hospodářskou soutěž nebo volný pohyb osob.164  

Za nejvýznamnější kauzu, jejímž skutkovým základem je tvrzené dopingové provinění, 

lze nepochybně označit případ Meca-Medina a Majcen,165 který bude podrobně rozebrán 

dále.  

7.4.4.  Východiska případu Meca-Medina a Majcen 

Rozhodnutí Meca-Medina a Majcen se připojuje ke šňůře se sportem spojených 

rozhodnutí vynesených v Lucemburku. V rozhodnutí Walrave, které bylo prvním 

                                                 

 

163 Vedle veřejně poměrně známého rozhodnutí Bosman (C-415/93 Union Royale Belge des Societés de Football 

Association and Others v. Bosman, ECR I-4921) jsou dalšími pro oblast sportu významnými rozhodnutími 

například rozhodnutí Walrave (36/74 Walrave and Koch v. Union Cycliste Internationale, ECR 1405), Dona 

(Dona v. Mantero ECR 1333), Deliege (C-51/96, C-191-97 Christelle Deliege v. Ligue Francophone de Judo et 

Disciplines Associées ASBL, ECR I-2549), Piau (T-193/02 Piau v. Commission) nebo rozsudek Meca-Medina a 

Majcen, týkající se problematiky dopingu, o kterém bude blíže pojednáno níže. 

164 Toto platilo výlučně před nabytím platnosti Lisabonské smlouvy, nyní se může SDEU sportem zabývat i 

s odkazem na čl. 165 SFEU. 

165 T-313/02 David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission (rozsudek Soudu prvního stupně) a C-519/06 

P David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commision (rozsudek Evropského soudního dvora). 
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rozhodnutím ESD týkajícím se sportu, judikoval ESD, že „sportovní činnost je podřízena 

komunitárnímu právu pouze v případě pokud představuje ekonomickou aktivitu dle čl. 2 

Smlouvy o ES. Sportovní činnost samotná nemůže být dle tohoto rozhodnutí předmětem zájmu 

Smlouvy o ES.“166 Evropské právo se tedy nemůže vztahovat na pravidla „s čistě sportovním 

zájmem, který nemá nic společného s ekonomickou aktivitou.“167 Zde je ovšem vhodné 

poznamenat, že vydělení čistě sportovních pravidel, která by neměla ekonomické 

konsekvence je značně obtížné a kontroverzní. I pravidla, která se jeví jako čistě sportovní, 

častokrát ekonomické důsledky mají. Weatherill v této souvislosti poznamenává, že: 

„Jakmile si otevřeně přiznáme, že sportovní pravidla ekonomické důsledky mají, potom se 

můžeme zaměřit na klíčové otázky – která pravidla jsou skutečně nutná pro fungování daného 

sportu, tzn. uchráněna před vlivem komunitárního práva, přestože mají ekonomické 

důsledky.“168 Argumentaci pravidly s ekonomickým účinkem oproti pravidlům čistě 

sportovním bez takového účinku v zásadě zopakoval ESD například v rozhodnutích Dona, 

Bosman nebo Deliege. Určité odchýlení od tohoto přístupu přináší až právě „dopingový“ 

případ Meca-Medina a Majcen. 

Dalším východiskem rozhodnutí tohoto případu je kauza Wouters,169 která se týká 

omezení hospodářské soutěže, nikoliv přímo sportu. Ze své povahy je však na rozhodnutí 

sportovních asociací příhodně aplikovatelná. ESD zde judikoval, že při aplikaci čl. 81 

Smlouvy o ES (v současnosti čl. 101 SFEU), který se týká kartelových dohod, je nutné brát 

v potaz celkový kontext, v jakém bylo rozhodnutí asociace nebo podniku učiněno, nebo 

v jakém způsobuje svůj účinek. Především musí být brány v potaz cíle takového rozhodnutí. 

Musí být zváženo, jestli omezení soutěže z rozhodnutí plynoucí jsou nutná pro dosažení jeho 

cíle.170 „Podle soudu je třeba vzít v potaz, zda následné účinky mající chránit určité 

                                                 

 

166 WEATHERILL, Stephen, European Sports Law: Collected papers, The Hague: T.M.C. Asser press, 2007, 

s. 250. 

167 Odst. 8 rozhodnutí Walrave. 

168 WEATHERILL, S. Anti-doping Rules and EC Law, (2005) E.C.L.R, s. 421 IN HAMERNÍK, P Sportovní 

právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 38. 

169 C-309/99 Wouters, Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs, ECR I-1577. 

170 WEATHERILL, S. European Sports Law: Collected papers, op. cit., s. 252. 
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mimoekonomické cíle (např. u sportu pravidla fair play) omezující soutěž jsou nutné v rámci 

cílů dané organizace.“171  

7.4.5.  Meca-Medina a Majcen - skutkové okolnosti případu 

Španěl David Meca-Medina a Slovinec Igor Majcen byli dálkoví plavci, kteří patřili ve 

své disciplíně k nejužší špičce. Poté co skončili na prvním respektive druhém místě na 

mistrovství světa v Brazílii v roce 1999, byli oba pozitivně testováni na nandrolon, tedy 

anabolickou látku, která byla v té době na seznamu zakázaných látek vedeném MOV a 

Mezinárodní plaveckou federací (FINA). Přítomnost látky v těle sportovce byla zakázána 

pouze při překročení hranice, která byla v případě mužů – plavců stanovena na 2 nanogramy 

v 1 mililitru moči.172 Vzorky obou plavců tuto hranici překročily naměřenými hodnotami 9,7 

resp. 3,9 ng/ml. FINA plavcům na základě pozitivního testu na nandrolon zakázala činnost na 

dobu 4 let, což odpovídalo spodní hranici trestu stanoveného v pravidlech FINA. 

Následné vědecké experimenty však prokázaly, že identifikovaná zakázaná látka, 

nandrolon, může být produkována přirozeně lidským tělem i v množství přesahujícím 

povolený limit, a to jako následek konzumace určitých druhů potravin.173  

Plavci se proto odvolali k CAS,174 kde se snažili prokázat, že požití sarapatelu175 může 

vést k tomu, že se nandrolon dostane do lidského těla, a to v množství přesahujícím 

stanovenou hranici 2 ng/ml. Pokud by toto prokázali, naplnili by liberační podmínku z jinak 

vládnoucího principu objektivní odpovědnosti. CAS však naplnění liberační podmínky 

neshledal; zákaz činnosti v rozsahu 4 let ale považoval za neproporcionální a dobu zákazu 

činnosti svým rozhodčím nálezem snížil na 2 roky.  

Proti rozhodčímu nálezu nepodali Meca-Medina ani Majcen žalobu ke Švýcarskému 

federálnímu tribunálu, což by se dalo označit za obvyklý postup, ale rozhodli se napadnout 

antidopingová pravidla na základě komunitárního práva podle ustanovení upravujících 

hospodářskou soutěž a volný pohyb služeb. Plavci „užili kreativní argumentaci, podle které 

                                                 

 

171 HAMERNÍK, Sportovní právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 85. 

172 Odst. 3 rozhodnutí ESD Meca-Medina a Majcen. 

173 WEATHERILL, S. European Sports Law: Collected papers, op. cit., s. 249. 

174 A to opětovně, na základě vývoje vědeckých poznatků a souhlasu FINA. 

175 Brazilská specialita připravovaná tradičně z dušených býčích varlat, kterou oba před pozitivním dopingovým 

nálezem požili. 
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obě organizace MOV a FINA porušují právo hospodářské soutěže dle č. 81 a 82 Smlouvy o 

ES a také svobodu poskytování služeb dle čl. 49 Smlouvy o ES.“176 177 Principy tehdejší 

antidopingové úpravy MOV napadli plavci postupně u Komise, Soudu prvního stupně a 

Evropského soudního dvora.  

7.4.6.  Meca-Medina a Majcen – řízení před orgány EU 

V květnu 2001 podali plavci ke Komisi stížnost. Tvrdili, že ustanovení příslušných 

organizací jsou v rozporu se soutěžním právem a volným pohybem služeb. Navíc 

prohlašovali, že hranice 2 ng/ml zakládající objektivní odpovědnost za dopingové provinění 

je vědecky nesprávně stanovena, což může vést k vyloučení nevinných sportovců. 

Protisoutěžní charakter této hranice dále podle nich posílilo přijetí mechanismů objektivní 

odpovědnosti MOV a založení arbitrážních orgánů typu CAS, které nejsou na MOV 

dostatečně nezávislé. Podle stěžovatelů tedy došlo k porušení článků 49, 81 a 82 SES (nynější 

články 56, 101 a 102 SFEU).178  

Komise dospěla k závěru, že problematika nespadá pod úpravu hospodářské soutěže 

v čl. 81 a čl. 82 SES a jejich stížnost zamítla.179 Stěžovatelé se proto následně obrátili na Soud 

prvního stupně (dnešní Tribunál), kde se domáhali zrušení napadeného rozhodnutí Komise. 

Soud prvního stupně připomněl, že sport je předmětem komunitárního práva jen když 

produkuje ekonomickou aktivitu (podle rozsudku Walrave). Soud dále poměrně podrobně 

rozebral povahu antidopingových pravidel. Jejich rozbor potom uzavřel tím, že zákaz užívání 

dopingových látek je součástí základního pravidla sportu, a že antidopingová pravidla se 

týkají výlučně neekonomických aspektů sportovní činnosti. Antidopingová pravidla by pak 

soud označil za rozporná s komunitárním právem pouze tehdy, pokud by diskriminovala 

jednotlivé kategorie sportovců, nebo pokud by je považoval za neproporcionální.180 

Zatímco Komise v napadeném rozhodnutí použila vedle kritérií rozsudku Walrave také 

kritéria rozsudku Wouters, Soud prvního stupně aplikoval pouze principy rozsudku Walrave. 

                                                 

 

176 Nynější čl. 101 (zakázané dohody mezi podniky) a 102 (zneužití dominantního postavení) resp. 56 (volný 

pohyb služeb) SFEU. 

177 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 106. 

178 WEATHERILL, S. European Sports Law: Collected papers, op. cit., s. 250. 

179 Odst. 20 rozsudku ESD Meca-Medina a Majcen. 

180 Odst. 47 – 49 rozsudku Soudu prvního stupně Meca-Medina a Majcen. 
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Ty považoval za dostatečné, vzhledem k tomu, že antidopingová pravidla považoval za 

pravidla čistě sportovní; komunitární právo na ně tedy dle jeho názoru nedopadá. Zákaz 

dopingu je dle názoru Soudu prvního stupně založen na čistě sportovních aspektech a nemá 

nic společného s aspekty ekonomickými. Žaloba byla z těchto důvodů zamítnuta.181 

Ani s tímto výsledkem se plavci nespokojili a použili kasační opravný 

prostředek, kterým se u Evropského soudního dvora (dnešního Soudního dvora EU) domáhali 

zrušení rozsudku Soudu prvního stupně.  

Mezi odůvodnění vzneseného opravného prostředku patřilo tvrzení, že názor, kterým 

Soud prvního stupně vylučuje spornou dopingovou úpravu z dosahu ustanovení SES o 

pravidlech hospodářské soutěže a volném pohybu služeb je nesprávný. Dále pak, že napadený 

rozsudek je formálně vadný, je postižen zkreslením obsahu sporného rozhodnutí, stejně tak 

jako vadami procesními.182  

ESD v rozsudku nově dovodil, že „je evidentní, že pouhý fakt, kdy je pravidlo čistě 

sportovní, nemá účinek takový, aby se osoba vykonávající aktivitu dle daného pravidla úplně 

odsunula mimo sféru Smlouvy o ES.“183 I taková čistě sportovní pravidla totiž podle soudu 

musí splňovat podmínky volného pohybu osob, služeb nebo práva hospodářské soutěže 

stanovené SES.184  

Dále soud připomíná, že z hlediska ustanovení o právu hospodářské soutěže, je vždy 

nutné zkoumat, zdali je jednající subjekt podnikem.185 Definici podniku poskytuje jiný 

rozsudek ESD ve věci Höfner,186 podle kterého je podnikem jakákoliv entita vykonávající 

ekonomickou aktivitu, bez ohledu na právní status či způsob financování. Pod takovou 

definici podniku musí nepochybně spadat také jednotlivé organizace a asociace působící ve 

sportovním prostředí. 

                                                 

 

181 Obdobně HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 106 – s. 109.  

182 Odst. 16 rozsudku ESD Meca-Medina a Majcen. 

183 Odst. 27 rozsudku ESD Meca-Medina a Majcen. 

184 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 111. 

185 Definici podniku poskytuje jiný rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Höfner, podle kterého je 

podnikem jakákoliv entita, bez ohledu na právní status či způsob financování, vykonávající ekonomickou 

aktivitu. Pod takovou definici podniku musí nepochybně spadat také organizace a federace fungující ve 

sportovním prostředí. 

186 C-41/90, Klaus Höfner and Fritz Elser v. Macroton GmbH. 
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ESD přijal názor stěžovatelů, že Soud prvního stupně pochybil tvrzením, že 

antidopingová pravidla nespadají pod články SES o volném pohybu služeb a hospodářské 

soutěži.187 Zároveň však upozornil na to, že ačkoliv jsou antidopingová pravidla rozhodnutím 

sdružením podniků a limitují závodníky v závodní činnosti, nutně nezakládají omezení 

hospodářské soutěže na společném evropském trhu. Jsou totiž ospravedlnitelná legitimním 

cílem,188 tedy bojem proti dopingu a snahou o zajištění zdravého a spravedlivého soutěžení 

závodníků. ESD zároveň nemá za to, že by nastavená antidopingová pravidla, podle kterých 

byli stěžovatelé postiženi, byla neproporcionální. Podaná žaloba proti spornému rozhodnutí 

byla stejně jako předchozí podání zamítnuta. 

7.4.7.  Význam rozsudku Meca-Medina a Majcen 

Význam rozsudku Meca-Medina a Majcen je pro vztah sportovních pravidel a 

komunitárního práva (nyní práva EU) stěžejní. Došlo totiž k překonání předchozí 

judikatury, která tvrdila, že čistě sportovní pravidla nejsou předmětem práva EU vůbec.  

I čistě sportovní pravidla tedy předmětem práva EU být mohou. Je u nich vždy 

zapotřebí prokazovat, zdali omezení a dopad takových pravidel jsou proporcionální ve vztahu 

ke sportovním cílům, které tato pravidla sledují. Sportovní organizace tedy do určité míry 

ztratily jistotu, že jimi vytvářená sportovní pravidla, jsou mimo sféru práva EU. Jedná se o 

nepochybné oslabení pozice právě sportovních organizací a o otevření možnosti 

přezkoumávat čistě sportovní pravidla z hlediska jejich proporcionality, kontextu, nezbytnosti 

a cílů.189  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

187 Odst. 34 rozsudku ESD Meca-Medina a Majcen. 

188 Odst. 45 rozsudku ESD Meca-Medina a Majcen. 

189 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, op. cit., s. 116. 
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8. Závěr 

Tato práce jednak nastínila určitý obecný základ problematiky sportovního práva a jeho 

mezinárodní dimenze, podrobněji pak popsala a rozebrala principy a institucionální rámec 

současného boje proti dopingu ve sportu. Lze tedy říci, že dostála cílům vytyčeným v jejím 

úvodu.  

V první, „obecné“, části práce byla v jejím samotném úvodu věnována pozornost 

definici pojmu sport. Definování pojmu sport je však úkolem nelehkým. Ačkoliv definic 

existuje celá řada, žádnou z nich nelze považovat za univerzálně platnou a použitelnou. Sport 

je pojmem natolik různorodým a mnohovrstevným, že vytvoření univerzální definice, která 

by zahrnovala všechny jeho aspekty je i dle mého názoru úkolem prakticky nemožným.  

Z následné analýzy vztahu sportu a práva jasně vyplynulo, že sport není možné chápat 

jako na právu nezávislou oblast, a to ačkoliv stále požívá určitou míru autonomie. Výklad 

této problematiky byl doplněn základním rozborem sportovních a právních norem a jejich 

prolínání. Jsem toho názoru, že sport a právo jsou již poměrně úzce svázány, a že úprava 

sportovního prostředí právními normami se bude v budoucnu dále prohlubovat. Z těchto i 

dalších důvodů se stejně jako většina současných odborníků na sportovní právo domnívám, 

že několik desetiletí trvající diskuze o tom, jestli je pro vztah práva a sportu vhodné používat 

termín „sportovní právo“, se nevyhnutelně přiklání ve prospěch používání tohoto pojmu.  

Sportovní právo je třeba označit za fenomén jednoznačně mezinárodní povahy. 

Vzhledem k tomu, že národní a mezinárodní soutěže jsou provázané tím, že úspěšní sportovci 

se z národní úrovně posouvají právě na úroveň mezinárodní, je bezpodmínečně nutné stanovit 

mezinárodně jednotná pravidla a principy, které budou vládnout v jednotlivých sportovních 

odvětvích. Toto umožňuje tzv. pyramidová struktura sportovních organizací, pomocí které 

mohou mezinárodní sportovní federace určovat unifikovaná pravidla jednotlivých odvětví 

prostřednictvím jimi přijatých sportovních norem. Na mezinárodní sportovní prostředí působí 

celá řada činitelů s různou právní povahou. Jedná se na jedné straně o mezinárodní 

organizace nevládní, v jejichž čele stojí Olympijské hnutí, na straně druhé pak o mezinárodní 

mezivládní organizace reprezentované především OSN a jeho specializovanými agenturami a 

v evropském měřítku pak o Evropskou unii a Radu Evropy.  

Za zásadní považuji vyzdvihnutí významu rozhodovací praxe pro vznik a vývoj 

mezinárodního sportovního práva. Vzhledem k tomu, že právní úprava sportu byla po 
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dlouhou dobu jak na národní, tak mezinárodní úrovni naprosto nedostatečná,190 vyvíjel se 

přístup práva ke sportu právě především praxí orgánů jako CAS nebo ESD.  

Druhá, „zvláštní“, část této práce byla zaměřena na doping ve sportu, tedy fenomén, 

který je se sportem bohužel nerozlučně spojen. V posledních desetiletích aktuálnost problému 

dopingu eskaluje. Jsem však přesvědčen, že rapidně rostoucí počet odhalených případů 

dopingových podvodů v posledních letech není pouze důsledkem zvýšené míry užívání 

zakázaných látek. Dovolím si naopak tvrdit, že klíčovou roli hraje zkvalitňování dopingových 

kontrol a propracovanost anti-dopingových pravidel a procesů, které napomáhají odhalování 

dopingových praktik. 

V části věnované boji proti dopingu byla popsána struktura jednotlivých klíčových 

institucí v této oblasti působících, jejich rozhodovací praxe a nejdůležitější dokumenty, jakož 

i principy v této oblasti panující.   

Za klíčový pro pozitivní pokrok v boji proti dopingu je třeba označit vznik Světové 

antidopingové agentury (WADA), která vznikla na popud MOV roku 1999 v reakci na 

zvyšující se počet dopingových skandálů. Naprosto zásadním harmonizačním dokumentem 

celosvětové antidopingové politiky je pak Světový antidopingový kodex (WADC), který je 

v současnosti účinný ve svém novém znění z roku 2015. Tímto dokumentem však vzhledem 

k jeho nevládní povaze nemohou být přímo vázány státy. Ty se zavazují především 

prostřednictvím Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu UNESCO, která je zajímavá 

tím, že WADC otevřeně implementuje, ale současně si vyhrazuje přednost pro případ rozporu 

ustanovení WADC a Úmluvy.  

V rámci odpovědnosti za dopingová provinění je nutné pamatovat na panující princip 

objektivní odpovědnosti s úzce vymezenými liberačními důvody, který je respektován valnou 

většinou rozhodovacích orgánů v této oblasti. Podle tohoto principu je osobní povinností 

každého sportovce zajistit, aby zakázaná látka nevnikla do jeho těla.  

Je nesporné, že aplikace tohoto principu s sebou přináší určité problémy a 

v jednotlivých případech může být nespravedlivé. Na druhou stranu je však princip objektivní 

odpovědnosti funkční, jednoduše aplikovatelný a pro sportovní prostředí, ve kterém je kladen 

zvýšený důraz na rychlost řízení, velmi příhodný. Nelze než souhlasit s názorem, že případné 

                                                 

 

190 Ačkoliv se právní úprava sportu na mezinárodní, respektive evropské úrovni prohloubila např. přijetím 

Lisabonské smlouvy, nelze ji dle mého názoru stále považovat za dostatečně propracovanou. 
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rozšíření principu subjektivní odpovědnosti při posuzování dopingových provinění by činnost 

rozhodovacích orgánů i fungování celého sportovního prostředí do značné míry ohrozilo a 

ochromilo.   

I v oblasti dopingových sporů je stejně jako v jiných se sportem souvisejících sporech 

význačné postavení Rozhodčího soudu pro sport (CAS), který začíná naplňovat funkci 

nejvyšší instance pro světový sport. Rozhodování o případech souvisejících s dopingem tvoří 

dokonce většinu případů z agendy rozhodované CAS. 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.  

V závěru práce byl stručně přiblížen vztah práva Evropské unie ke sportu se zaměřením 

na dopingový případ Meca-Medina a Majcen, který vztah mezi právem EU a sportem 

poměrně významně modifikuje a oslabuje postavení sportovních federací. Autonomie 

sportovních federací a jejich norem na právu EU je tímto rozhodnutím do jisté míry oslabena.  

Domnívám se, že sportovní právo jako takové se bude dále rozvíjet a nabývat na 

významu v souvislosti se stále rostoucím ekonomickým významem sportu a související 

rostoucí potřebě jeho rozsáhlejší právní úpravy. Předpokládám, že nejen mezinárodní právo, 

ale také jednotlivé vnitrostátní právní řády budou postupně představovat propracovanější 

právní úpravy sportu. V důsledku předpokládaného prohloubení právní úpravy sportovního 

prostředí pak zajisté dojde k ještě většímu tření mezi normami sportovními a právními a 

k dalšímu posílení významu institucí rozhodujících spory z toho plynoucí. V otázce dopingu 

ve sportu pak bude dle mého názoru především zajímavé sledovat, jakým způsobem, a jestli 

vůbec, změní anti-dopingovou praxi nový WADC 2015. 
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Mezinárodní sportovní právo s důrazem na problematiku 

dopingu ve sportu 

 

Klíčová slova: mezinárodní sportovní právo, doping, WADA 

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

Majcen. 
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International sports law with emphasis on issue of doping in 

sports 

 

Key words: international sports law, doping, WADA 

The aim of this thesis is to describe environment and character of sports law on the one 

hand and to thoroughly analyse the doping issue in sports as one of highly topical fields of 

sports law on the other hand.   

After a general introduction, the second chapter describes problems of definition of the 

term ‘sports’ itself and subsequently the relation between sports and law as two distinct 

phenomena with norms of different nature. Terminological suitability of usage of term ‘sports 

law’ commonly used for relation between sports and law is also examined.   

The third chapter is already focused on international sports, since the international 

character is a typical attribute of sports law. Crucial characteristics determining the 

international character of sports law, as the pyramid structure of sports organizations, are 

explained. The following chapter concerns in more detail international organizations and 

treaties in the field of sports and their character with respect to public international law. 

Emphasized is the distinction between governmental and non-governmental international 

organizations.  

The thesis does not forget to point out case law, which has a crucial significance for 

establishment and development of international sports law. Particularities of sports 

law, which stress the importance of case law, are summarized in the fifth chapter.  

Final two chapters of the thesis introduce one of the issues of international sports 

law, namely the question of doping in sports. Chapter six is focused on the mere definition of 

doping while the last chapter describes the most important authorities of the anti-doping 

movement and their procedures in detail.    

Among the authorities described in the seventh chapter belongs the World Anti-Doping 

Agency whose World Anti-Doping Code is a principle unification document for the anti-

doping movement. The World Anti-Doping Code is openly implemented by UNESCO 

International Convention against Doping in Sports.  

Another authority of great importance with decision-making power in the field of 

doping is the Court of Arbitration for Sport, which should serve as the supreme decision-

making body in sport related dispute resolution. The ending of the thesis concerns the 



 

 

73 

 

 

approach of European Union and its Court of justice to sports and doping, particularly on 

grounds of Meca-Medina and Majcen case.  
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