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Neplatnost právních jednání
Relativní neúčinnost

§ 595

(1) Neúčinnost právního jednání zakládá věřitelovo právo domáhat se

uspokojení pohledávky i z toho, co neúčinným jednáním z dlužníkova

majetku ušlo. Není-li to dobře možné, náleží věřiteli odpovídající

náhrada.

(2) Kdo je zavázán plnit, považuje se za nepoctivého držitele; jeho dědic

nebo jiný všeobecný právní nástupce však jen tehdy, jestliže mu

musely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat

neúčinnosti právního jednání.

(3) Poctivý příjemce bezúplatného plnění uspokojí věřitele z tohoto plnění

v rozsahu, v němž jím byl obohacen. To neplatí, mohl-li se věřitel

dovolat neúčinnosti právního jednání, i kdyby se stalo za úplatu.
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Právní události
Všeobecné ustanovení

§ 600 Zákon stanoví, která práva a které povinnosti vznikají, mění se

nebo zanikají z právních skutečností nezávislých na vůli osoby.

Takový následek může též určit ujednání stran.

Význam času

§ 601

(1) Nabývá-li se právo nebo vzniká-li povinnost v určitý den, nabude se

nebo vznikne počátkem toho dne; zaniká-li právo nebo povinnost v

určitý den, zanikne koncem toho dne. To neplatí, vylučuje-li to

povaha právního případu.

§ 602 Má-li se právo vykonat nebo povinnost splnit v určitý den nebo do

určitého dne, vyžaduje se, aby se tak stalo v obvyklou denní dobu,

ledaže něco jiného plyne ze zvyklostí, ze zavedené praxe stran,

popřípadě ze zvláštních okolností případu.
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Právní události
Význam času

§ 603 Práva a povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly

omezeny.

§ 604 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá vliv na běh doby nebo

lhůty.

Počítání času

§ 605

(1) Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po

skutečnosti rozhodné pro její počátek.

(2) Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na

den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který

připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový

den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední

den měsíce.
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Právní události
Počítání času

§ 606

(1) Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů a středem měsíce jeho

patnáctý den.

(2) Je-li lhůta nebo doba určena na jeden nebo více měsíců a část měsíce,

počítá se část měsíce naposled.

§ 607 Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je

posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

§ 608 Lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou

dny, se počítá od okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí.
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Promlčení a prekluze
Promlčení

Všeobecná ustanovení

§ 609 Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník

není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí

lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.

§ 610

(1) K promlčení soud přihlédne, jen namítne-li dlužník, že je právo

promlčeno. Vzdá-li se někdo předem práva uplatnit námitku

promlčení, nepřihlíží se k tomu.

§ 611 Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů

stanovených zákonem. Jiná práva se promlčují, pokud to zákon

stanoví.

§ 612 V případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest,

soukromí nebo obdobného osobního práva se promlčují jen práva

na odčinění újmy způsobené na těchto právech.
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Promlčení a prekluze
Promlčení

§ 613 Právo na výživné se nepromlčuje, práva na jednotlivá opětující se

plnění však promlčení podléhají.

§ 614 Nepromlčuje se vlastnické právo ani právo domáhat se rozdělení

společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na

vykoupení reálného břemene.

§ 615

(1) Je-li splnění dluhu zajištěno zástavním právem, nepromlčí se zástavní

právo dříve než pohledávka. Promlčení pohledávky nebrání

zástavnímu věřiteli v uspokojení ze zástavy.

(2) Zástavní právo se nepromlčí, dokud má zástavní věřitel movitou

zástavu u sebe, popřípadě dokud ji pro něho opatruje třetí osoba.

(3) Má-li věřitel zadržovací právo, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.
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Promlčení a prekluze
Promlčení

§ 618 Promlčí-li se právo zapsané ve veřejném seznamu nebo v rejstříku

zástav, vymaže z něj promlčené právo ten, kdo veřejný seznam

nebo rejstřík zástav vede, na návrh osoby, která má na výmazu

právní zájem.

Počátek promlčecí lhůty

§ 619

(1) Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne

promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno

poprvé.

(2) Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba

dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí

lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla.
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Promlčení a prekluze
Počátek promlčecí lhůty

§ 620

(1) Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na

náhradu škody zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k její

náhradě. To platí obdobně i pro odčinění újmy.

(2) Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na

náhradu škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 zahrnují

vědomost o škodě, vadě a totožnosti výrobce.

§ 621 Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na

vydání bezdůvodného obohacení zahrnují vědomost, že

k bezdůvodnému obohacení došlo, a o osobě povinné k jeho

vydání.

§ 623 Při dílčích plněních dluhu počne promlčecí lhůta běžet u každého

dílčího plnění ode dne jeho dospělosti. Dospěje-li pro nesplnění

některého dílčího plnění celý dluh, počne pro celý dluh běžet

promlčecí lhůta ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.
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Promlčení a prekluze
Počátek promlčecí lhůty

§ 624 U práva na vydání peněžních prostředků uložených na účtu nebo

představujících vklad počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy

smluvní závazek zanikl.

§ 625 U práva vzniklého z celkového zničení nebo ztráty dopravované

věci počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy zásilka měla být

příjemci doručena. Byla-li však dopravovaná věc jen poškozena

nebo byla-li doručena opožděně, počne promlčecí lhůta běžet ode

dne doručení zásilky.

§ 626 U práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden

rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému

vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo

v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co

poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo

jinou újmu.
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Promlčení a prekluze
Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení

§ 629

(1) Promlčecí lhůta trvá tři roky.

(2) Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne,

kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu.

§ 630

(1) Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví

zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti

let.

Zvláštní ustanovení

§ 631 Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se za deset

let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.
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Promlčení a prekluze
Délka promlčecí lhůty

Zvláštní ustanovení

§ 634 Právo požadovat, aby soud určil na základě smlouvy o smlouvě

budoucí obsah budoucí smlouvy, se promlčí za jeden rok od

posledního dne lhůty, kdy měla být budoucí smlouva uzavřena. To

platí i v případě, že bylo ujednáno, že určitou náležitost smlouvy

určí třetí osoba nebo soud.

§ 635

(1) Jedná-li se o životní pojištění, promlčí se právo na pojistné plnění za

deset let.

(2) Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději

promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění

vztahuje.
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Promlčení a prekluze
Délka promlčecí lhůty

§ 636

(1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset

let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.

(2) Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její

náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma

vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením

povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo

dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém

vyžádání úplatku od poškozeného.

§ 638

(1) Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí nejpozději za

deset let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.

(2) Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto úmyslně, promlčí se právo na

jeho vydání nejpozději za patnáct let ode dne, kdy k bezdůvodnému

obohacení došlo.
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Promlčení a prekluze
Běh promlčecí lhůty

§ 646 Mezi manžely nepočne promlčecí lhůta běžet ani neběží, dokud

manželství trvá. To platí obdobně i pro práva mezi osobami

žijícími ve společné domácnosti, mezi zastoupeným a zákonným

zástupcem, opatrovancem a opatrovníkem nebo mezi poručencem

a poručníkem.

§ 648 Uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné moci

a pokračuje-li řádně v zahájeném řízení, promlčecí lhůta neběží.

To platí i o právu již vykonatelném, pokud byl pro ně navržen

výkon rozhodnutí nebo navrženo nařízení exekuce.

§ 650 Promlčecí lhůta neběží po dobu, kdy se věřiteli hrozbou brání

právo uplatnit. To platí i v případě, když věřitel právo neuplatnil,

jsa dlužníkem nebo osobou dlužníku blízkou lstivě uveden v omyl.
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Promlčení a prekluze
Prekluze

§ 654

(1) Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech 

stanovených zákonem výslovně. 

K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne.

(2) Ustanovení tohoto zákona o běhu promlčecí lhůty platí obdobně i pro

prekluzivní lhůtu.
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Sportovní normy



Sportovní normy

Sportovní normy patří, stejně jako normy právní, mezi normy sociální.

Sportovní norma je označení pro jeden obecný příkaz, zákaz nebo

dovolení, který je obecným projevem vůle subjektu sportovního práva

V přeneseném slova smyslu jsou těmito subjekty mezinárodní

sportovní organizace, mezinárodní olympijský výbor, národní

organizace a svazy – zkráceně nestátní organizace.

V tom je také největší odlišnost sportovních norem ve srovnání s

normami právními. Zatímco právní normy jsou vytvářeny výlučně

státem, u sportovních norem tomu tak není.

Nejsou uznávány a stanovovány státem, ale národními svazy či

mezinárodními federacemi, tedy nestátními sportovními organizacemi.
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Sportovní normy

V případě, že by došlo k uznání sportovních pravidel státem, nabyly by

tyto charakteru právních norem.

S tím souvisí možnost donucení a vynutitelnost sportovních norem v

případě nesplnění (porušení) primární povinnosti.

Sportovní normy nejsou vybaveny schopností přinutit porušitele

primární povinnosti ke splnění této povinnosti za přispění státní moci.

Institut donucení však obsahují oba uvedené systémy. Tedy i sportovní

normy obsahují institut donucení. Rozdíl zde je ale v kvalitě a formě

tohoto donucení.
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PORUŠENÍ PRÁVA PŘI SPORTU

Sankce a odpovědnost

Je druhem společenského vztahu vznikající v důsledku porušení

povinnosti a spočívající v nové povinnosti sankční povahy.

Odpovědnost vzniká všude tam, kde je pravidlem nebo normou daný

určitý model vyžadovaného chování.

Onou povinností sankční povahy je uvalení nějakého omezení, újmy,

ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování

mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství.

Smyslem trestu může být náprava, odstrašení, ochrana společnosti nebo

obnovení narušeného řádu. Tresty se vyskytují v právu, ve výchově, v

náboženství, ve společenském životě a v neposlední řadě ve sportu.
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PORUŠENÍ PRÁVA PŘI SPORTU

Sankce a odpovědnost

V individuálních sportech nehrají tresty velkou roli a diskvalifikace

nebo distanc se udělují spíše výjimečně, například za doping.

Zato v kolektivních hrách jsou velmi důležité a běžné, protože

dodržování pravidel zde přímo souvisí s bezpečností hráčů.

Postihují buď výsledek utkání (trestný kop, kontumační výsledek),

jednotlivé hráče (žlutá a červená karta, distanc), anebo sportovní kluby

(pokuty, uzavření hřiště, vyloučení ze soutěže).
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ODPOVĚDNOST VE SPORTU

Rozsah odpovědnostních vztahů ve sportovní sféře souvisí s

interdisciplinárním pojetím celé sportovní oblasti a jejího průniku do

právních vztahů.

Charakteristickým rysem sportu je jeho dobrovolný výkon.

Dobrovolnost je narušena snad jen povinnou tělesnou výchovou na

základních a středních školách, a v posledních letech i na většině

veřejných vysokých škol v České republice, kde se stává obligatorní

součástí studijního plánu.

Postupně se začíná prosazovat i dohledu nad výkonem sportovní

činnosti realizovaný prostřednictvím státních orgánů ve sféře zejména

občanského, trestního a správního práva.
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ODPOVĚDNOST VE SPORTU

Rozsah odpovědnosti ve sportu se nevymyká obvyklým pohledům na

odpovědnost v jiných sférách a oblastech.

Sport jako takový je totiž součástí společenských, ekonomických a

právních vztahů, kde sport sám o sobě nehraje žádnou výraznější roli a

nevyžaduje už vůbec privilegovaný přístupu.

Sportovní pravidla upravující průběh sportovních soutěží, hodnocení,

přestupová a disciplinární pravidla mohou v případě jejich porušení

vyvolávat také vznik odpovědnosti, jež spadá především do sféry

působnosti sportovních organizací a obvykle zde bez dalšího nelze

hovořit o odpovědnosti právní.

Jedná se zde o tzv. odpovědnost disciplinární.
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DELIKT VE SPORTOVNÍM PRÁVU

Otázka deliktu je ve sportu specifická tím, že zde vedle porušování
právních pravidel dochází také k porušování pravidel sportovních.

• sportovní delikt + právní delikt - v těchto případech dochází k
porušení sportovního i právního pravidla, přičemž by měla
následovat sankce jak sportovní tak i právní. Častým jevem tohoto
případu je ovšem pouze aplikace sportovní sankce bez udělení
právního postihu v jedné linii. Nejklasičtějším příkladem je např.
odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Porušení právního
pravidla může mít povahu rozporu jednání s obecnou právní normou.
Pro příklad uveďme toto: „Nedodržením pravidel sportovní hry,
spočívající v použití pravidly nedovoleného způsobu hry, je nutné
posoudit jako jednání odporující povinnosti počínat si tak, aby
nedocházelo ke škodám na zdraví". V důsledku toho jde o porušení
právní povinnosti, jež zakládá odpovědnost za škodu
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DELIKT VE SPORTOVNÍM PRÁVU

• sportovní delikt - žádný právní delikt - tato kategorie se vyskytuje a
převažuje ve sportovní činnosti nejvíce a je pro ni typická.
Může se jednat např. o situace, kdy sportovec do utkání nastoupí s
nedovolenou výstrojí nebo v míčových sportech míč opustí vyhrazenou
sportovní plochu; následkem toho je sankce vyplývající ze sportovních
pravidel a právní normy v těchto případech dotčeny nejsou.

• právní delikt – žádný sportovní delikt. Tato na první pohled obtížně
představitelná varianta dopadá na případy, kdy určité jevy vázané na výkon
sportovní činnosti nemusí být sportovními pravidly vůbec ošetřeny.
Zvláštnost této kategorie nicméně spočívá v tom, že určitým konkrétním
jednáním dochází k dodržení sportovního pravidla, které na daný jev
dopadá, ale při současném porušení pravidla právního.
I zde se jedná o sféru sportovních úrazů, např. bojových sportů jako je box,
kickbox apod. Případ ze sportu považovaného za ryze gentlemanský, z
tenisu. Hráč zahraje tvrdý úder tak nešťastně, že zraní protihráče.
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DELIKT VE SPORTOVNÍM PRÁVU

• neexistující právní delikt - neexistující sportovní delikt - i tato spíše

modelová situace se ve sportu vyskytuje. Sportovní činnost je

ovládána mimo jiné i pravidly majícími morální charakter (tzv. fair

play), jejichž porušení nevyvolává žádnou sankci sportovní ani

právní a nelze zde hovořit o deliktu v žádném z jeho podob.

VOŠ ČUS, s. r. o. 27



Sportovní úrazy a odpovědnost

Ve sféře odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy převládá delikt

založený na porušení zákonné povinnosti.

Nad tímto tvrzením se po dlouhá desetiletí zamýšleli v literatuře

desítky autorů, zabývali se zejména úvahou o roli práva ve sportovních

vztazích. Nejvíce zkoumaný problém však byl, nakolik má právo

zasahovat do úrazů, k nimž dojde při výkonu sportovní činnosti.

V obecné rovině pak východiska právní odpovědnosti sportovců za

sportovní úrazy charakterizuje skutečnost, že alespoň v určitém ohledu

je právní odpovědnost za sportovní úrazy vyloučena, případně

minimalizována.
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Sportovní úrazy a odpovědnost

Odlišné jsou rovněž hranice neodpovědnosti za sportovní úrazy. V
zásadě panuje celková jednota v tom ohledu, že nelze beztrestnost
vztáhnout na všechny případy sportovních zápasů a her.

Odlišnosti však nastupují v okamžiku, kdy je třeba v rámci stanovení
podmínek určit hranice mezi sportovními úrazy, které právní postih
zakládají, a těmi, které nikoliv.

Tyto hranice jsou pak určovány zpravidla prostřednictvím určitých
stanovených podmínek, při jejichž splnění se dovozuje absence právní
odpovědnosti sportovce za sportovní úraz.

Jinak řečeno, vyloučení odpovědnosti sportovce za sportovní úraz se
odvíjí od posouzení, zda sportovec, jenž zranění druhému sportovci
způsobil či zapříčinil, jednal způsobem předvídaným stanovenými
podmínkami.
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Sportovní úrazy a odpovědnost

Uvádí se, že v případě nesplnění těchto podmínek dotyčný subjekt

podléhá obvyklé právní odpovědnosti podle spáchaného jednání.

Stále narůstající četnost závažných úrazů, ke kterým došlo v průběhu

výkonu sportovní činnosti, vyvolává otázku, jakým způsobem by se

mělo přistupovat k právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy.

Je zřejmé, že spektrum nehod, úrazů a zranění, ke kterým dochází v

průběhu sportovní činnosti, je široké a každý jednotlivý případ

vyžaduje individuální přístup, který však musí být založen na shodných

výchozích právních základech.

Současný vývoj nás stále více a více přesvědčuje o tom, že otázky tzv.

úrazové zábrany a právního posouzení sportovních úrazů jsou dosud

nesporně aktuální.
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Sportovní úrazy a odpovědnost

Přitom fauly ke sportu neodmyslitelně patří. V kontaktních sportech (většinou

kolektivních – fotbal, hokej, házená) se jim téměř nelze vyhnout. I tak je lze

rozdělit mezi nezaviněné a úmyslné neboli taktické.

Právě druhé jmenované často slouží jako jeden ze základních taktických

prostředků.

Popis takového faulu lze charakterizovat jako zastavení výhody soupeře nefér

prostředkem - faulem, neboli naší chybou (jak zní překlad z angličtiny).

Bohužel v poslední době přibývá obrovské množství případů, kde již porušení

sportovních pravidel překračuje hranice hry a blíží se vyvolání právní

odpovědnosti, ať už na občanskoprávní nebo trestněprávní úrovni. Jejich výčet

lze uvést legendární glosou fotbalového komentátora Jaromíra Bosáka: „…a

ve vzduchu zavoněla sádra…“
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Alternativní řešení sporů

Postup skrze soudy je ve sportu dosti komplikovaný zejména u

příležitosti sporů, kdy je zpochybňováno rozhodnutí odvolacího orgánu

sportovní asociace mající vliv na výsledky soutěžního ročníku, který již

skončil i několik let před konečným pravomocným rozhodnutím soudu.

Navíc se může stát, že žalobce žádá o předběžné opatření a tvrdí, že

jeho oprávněnost nároku žalobce je zjevná a považuje naléhavě za

nutné zatímně upravit poměry mezi stranami a soud mu třeba i vyhoví,

včetně exekuce na nepeněžité plnění.

Pravomocně ve sporu se pak rozhodne až po několika letech, kdy už

výsledky soutěžního ročníku byly dávno uzavřeny.

Do doby rozhodnutí v meritu věci pak panuje mezi stranami sporu

značná nejistota.
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Alternativní řešení sporů

Z časových důvodů tedy vzniká v některých případech prostor pro řešení sporů

u sportovní arbitráže či podobných orgánů ještě uvnitř sportovního odvětví za

účelem naplnění pilířů rovnováhy soutěže. K těmto pilířům lze řadit i rychlé a

jednotné řešení sporů u sportovních tribunálů. Právě z obav jak různě

dopadnou spory sportovních subjektů před řádnými soudy mnoha států a za jak

dlouho až padne pravomocný rozsudek, vznikl z iniciativy Mezinárodního

olympijského výboru Rozhodčí soud pro sport (CAS) se sídlem v

Lausanne ve Švýcarsku.

Díky souhlasu stran účastnících se sporů před tímto „Nejvyšším sportovním

soudem“, jak bývá označován, zasahuje CAS svým rozhodováním hlouběji do

vod sportovní regulace při řešení sporů a obecně nemusí tolik řešit případnou

argumentaci např. odpůrce o ohrožení autonomie sportovního sektoru jako

obecné soudy.

CAS rozhoduje v kratší době v řádech několika měsíců a to experty z oboru.
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Alternativní řešení sporů

V literatuře je CAS vnímán jako reprezentant jednoho z nejúspěšnějších

pokusů při vnesení pořádku do nadnárodních sporů.

CAS též funguje jako modelový návod pro rozhodování např. arbitrážních

komisí sportovních svazů. Ve vztahu k atraktivitě CAS pro české subjekty jako

konkurence pro řádné soudy je zajímavé, že k CAS se dostala kauza se stejnou

problematikou, kterou řešil Nejvyšší soud ČR (týkala se identické situace

napadání rozhodnutí Arbitrážní komise FAČR o smluvní pokutě za to, že klub

X nasadil hráče do soutěžního utkání proti klubu Y. Na jednu stranu je třeba

také reflektovat názory, že ne všechny spory se hodí k mezinárodní arbitráži

CAS, zejména ty méně náročné. Pro alternativní řešení hlavně závažnějších

sporů hraje roli fakt, že „předpisy sportovních asociací jsou mnohdy složité

pro obecné soudy a je těžké pro soudce se je naučit natolik, aby chápali jejich

ratio či účel, protože na základě těchto pravidel rozhodují velice zřídka“.
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Alternativní řešení sporů

Dále sportovci se také chtějí, jak již bylo zmíněno, co nejdříve vrátit ke
sportovnímu klání, proto je pro ně odrazující procedura právních bitev. Navíc
mnohdy tratí obě strany sporu. V případě Butch Reynolds atlet USA Reynolds
podal žalobu na Mezinárodní atletickou federaci (IAAF) u federálního soudu v
USA a zpochybňoval její rozhodnutí o zákazu činnosti v důsledku
dopingového nálezu.

IAAF ignorovala tento krok s opovrhujícím pocitem, že nějaký „soudce ve
věku seniora (87 let) v rodném městě atleta Reynoldse v Columbusu by snad
měl mít jurisdikci nad mezinárodní organizací. Soud však dal Reynoldsovi za
pravdu a rozhodl o náhradě škody ve výši $ 27,356,008.
Zde již IAAF zbystřila, začala konat a vyhrála spor na základě procesního
práva.

Nicméně obě strany tento zbytečný proces stál několik let úsilí a finančních
nákladů (atlet stejně nesměl závodit, když IAAF rozhodnutí ignorovala a na
druhé straně IAAF utrpěla na své pověsti, protože soud v USA zpochybnil její
antidopingový program).
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Alternativní řešení sporů

Např. pokud jde o až folklorní argumentaci před odvolacím orgánem

sportovní asociace přezkoumávajícím rozhodnutí krajských komisí o

kontumaci utkání v důsledku posunutí začátku utkání. Domácí tvrdili,

že utkání začalo pozdě kvůli opožděnému příjezdu hostujícího celku.

Ten naopak argumentoval tím, že pořadatel opravoval ulomenou

brankovou konstrukci převázáním zdravotnickým obvazem v době, kdy

již byla družstva připravena k utkání.

Pokud jde o malý oddíl jak cestuje až do Lausanne, zaplatí poplatek

(od 1. ledna 2012 již jde o 1000 švýcarských franků) a najme si

právníka, který jej obhajuje v anglickém či francouzském jazyce (nutno

pouze dodat, že v době psaní této publikace zatím zastupování

advokátem u CAS není povinné, je ale pravda, že ve složitých kauzách

je to nutnost).
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Alternativní řešení sporů

Obecně lze říci, že soudy nepřezkoumávají pravidla průběhu sportovní

hry jako takové a rozhodnutí rozhodčích.

Například CAS tuto abstinenci v rozhodování osvětluje z důvodu

nedostatku přesných znalostí a zkušeností pokud jde o sportovní

technikálie, kterými disponují právě rozhodčí ve hře. To znamená, že

CAS akceptuje princip delegace subjektivního hodnocení sportovní hry

na rozhodčí (zda tenisový míček překročil čáru či nikoliv, jak dalece

tzv. pustit hru bez zbytečného přerušování apod.) nebo kvůli

nekonečnému soudnímu napadání výsledků utkání či soutěže.

Přezkum je možný v případě, když by rozhodčí jednal ve zlé víře,

případně v judikatuře CAS bylo předmětem kontroly jednání

rozhodčího, pokud se jednalo o pravidla hry, která jsou jednoznačná a

neposkytují rozhodčímu diskreci.
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Děkuji za pozornost.
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