
Právo a sport
5. přednáška

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek



Nezbytná rovnováha soutěže

Lze konstatovat, že pravidla pro organizaci sportovních soutěží se
velmi liší od těch, která regulují soutěž mezi průmyslovými firmami,
když je pro sportovní kluby nezbytné, aby žádný z nich neodstoupil
během ročníku soutěže kvůli finančním problémům, jelikož by tím pak
došlo k znehodnocení konečných výsledků.

Proto tedy jsou pravidla organizace sportovních soutěží nutná k tomu,
aby zajistila minimální úroveň solidarity a rovnosti mezi nejsilnějšími a
nejslabšími týmy soutěže a tím garantovala nejistotu sportovního
výsledku soutěže.

K rovnováze soutěže přispívá ve sportu i disciplinární řízení, např.
Nejvyšší soud ČR uvedl, že „Opuštění hřiště družstvem v průběhu
utkání bylo nepochybně takovým faktem, který měl vliv na stabilitu
soutěže a jejích výsledků, věc tedy vyžadovala disciplinární řízení.“
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Nadnárodní charakter

Pyramidovou strukturu sportu a jeho nadnárodní charakter regulace lze
názorně demonstrovat na příkladu fotbalu:

• Národní fotbalové asociace jsou sdružené v Mezinárodní fotbalové federaci
(FIFA) se sídlem ve Švýcarsku. FIFA organizuje fotbal na mezinárodní
úrovni. FIFA je rozdělena do konfederací, které sdružují národní asociace
jednotlivých kontinentů. Pravidla těchto konfederací musí být schválena
organizací FIFA.

• Konfederací pro Evropu je Evropská fotbalová unie (UEFA), rovněž se
sídlem ve Švýcarsku. Národní asociace, které jsou členy UEFA, musí
respektovat její pravidla a rozhodnutí.

Každý fotbalový zápas organizovaný pod hlavičkou národních asociací musí
být hrán mezi kluby, které jsou členy národní fotbalové asociace. Stejně tak
tým, hrající za určitý klub, je složen z hráčů, kteří musí být zaregistrováni u
národní fotbalové asociace.
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Nadnárodní charakter

FIFA má až téměř paternalistické sklony, když v čl. 7 odst. 2 jejích Stanov

najdeme ustanovení, že výkonné orgány vnitrostátních asociací mohou být za

výjimečných okolností odvolány Výkonným výborem FIFA po konzultaci s

relevantní konfederací a nahrazené normalizačním výborem pro určitou dobu.

Dle čl. 64 Disciplinárního řádu FIFA kdokoliv nezaplatí jiné osobě (hráči,

trenérovi či klubu) nebo FIFA finanční obnos, resp. jen část, přestože byl k

tomu vyzván orgánem, výborem nebo instancí FIFA, nebo Rozhodčím soudem

pro sport – CAS, nebo kdokoliv nesplní jiné rozhodnutí týkající se

nepeněžitého plnění přijaté také orgánem, výborem nebo instancí FIFA či

Rozhodčím soudem pro sport, hrozí mu řada sankcí.

Jde o postih finanční, odpočet bodů, sestup do nižší soutěže a vzápětí je

stanovený finální termín k plnění. Následně může být relevantní fotbalová

asociace požádána k implementaci výše uvedených sankcí.
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Nadnárodní charakter

Jde o soukromoprávní závazný systém, vytvořený globálními

mezinárodními asociacemi na smluvním základě, dále s povinností

podřídit se v něm autoritě a jurisdikci mezinárodních sportovních

asociací a současně není upraven vnitrostátním obecným platným

právem.

Pokud jde o Mezinárodní olympijský výbor (MOV), jsou zde některá

specifika v jeho struktuře oproti výše uvedenému systému.
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Nadnárodní charakter

Členy MOV nejsou národní olympijské výbory, ale jde o vymezené
posty 115 jednotlivců.

Olympijská charta v čl. 16 předpokládá 70 členů nominovaných MOV,
15 předsedů mezinárodních sportovních asociací nominovaných MOV
po dobu jejich předsednictví v mezinárodní asociaci, 15 předsedů NOV
nominovaných MOV po dobu jejich předsednictví v NOV a 15
zástupců sportovců, kteří jsou voleni bývalými sportovci olympijských
her.

To znamená, že voleni jsou jen zástupci sportovců a zbytek vedení
MOV je jmenován stávajícím vedením MOV s tím, že lze mandát člena
prodloužit. Tento model se tak liší od systému běžných mezinárodních
sportovních asociací (viz popsaná FIFA), jejichž členy jsou vnitrostátní
sportovní asociace.
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Nadnárodní charakter

Rozhodčí soud pro sport (CAS)

O potřebě existence nezávislé a specializované instituce řešící spory v
olympijském hnutí se uvažovalo už díky žalobě podané v Lausanne Národním
olympijským výborem Taiwanu v otázce reprezentace Číny na Olympiádě v r.
1980.

CAS sídlí v Lausanne a byl založen Mezinárodním olympijským výborem
(MOV) v roce 1983 s cílem, aby fungoval jako soukromý „Nejvyšší sportovní
soud“. Skládá se z komor (Divisions), tzn. v rámci jedné komory probíhá
řešení běžných komerčních sporů (Ordinary Arbitration Division) a v rámci
druhé komory jde o řízení jako u odvolacího soudu, na který se stěžovatelé
obracejí při napadání finálních rozhodnutí sportovních asociací (Appeal
Division).

CAS poskytuje také proceduru mediace skrze mediátora (v této specifické
proceduře nejde o rozhodčí nález a nelze ji užít v disciplinárních věcech.
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Nadnárodní charakter

Rozhodčí soud pro sport (CAS)

Volba statutu CAS s titulem rozhodčího soudu zvítězila při svém

založení zejména díky tomu, že rozhodčí řízení poskytuje tedy prosté,

flexibilní, levné, důvěrné a především rychlé řešení sporu vhodné pro

sportovní kalendář akcí a soutěže sportovního sektoru oproti pomalému

procesu u řádných soudů.

CAS má pobočky na jiných kontinentech, konkrétně původně od roku

1996 v Denveru, který byl v roce 1999 nahrazen New Yorkem a v

Sydney též od roku 1996.
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Nadnárodní charakter

Rozhodčí soud pro sport (CAS)

Aby tím byla zajištěna konzistence procesního režimu před CAS a lex

arbitri o procesních otázkách je právo švýcarské Tak je zajištěno rovné

zacházení s účastníky řízení, včetně řízení před tzv. „Ad-hoc

Divisions“, což jsou tribunály CAS, které rozhodují do 24 hodin

aktuální spory vzešlé po dobu trvání Olympijských her (těžko si lze

představit např. aplikaci čínského procesního práva na Olympiádě v

Pekingu).
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Efektivní boj proti dopingu

CAS je také nejvyšší odvolací instance v rámci sportovního sektoru

ve věcech antidopingových v souvislosti s antidopingovým programem

Světové antidopingové agentury (WADA).

WADA vznikla v roce 1999 se statutem nadace dle švýcarského práva

na světové konferenci o dopingu v Lausanne.

V roce 2003 byl přijat Světový antidopingový kodex. Ten je závazný

pro veškeré sportovní asociace a subjekty. Konkrétně je zde opět

typická pyramidová struktura sportu.

Signatáři jsou kromě WADA též MOV, národní olympijské výbory,

Mezinárodní paralympijský výbor, národní paralympijské výbory,

mezinárodní sportovní federace, národní antidopingové výbory a

organizátoři velkých mezinárodních sportovních podniků.
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Efektivní boj proti dopingu

Vnitrostátní sportovní asociace jsou následně vázány Kodexem WADA

v důsledku jejich členství u výše uvedených mezinárodních sportovních

asociací a organizací, které jsou signatáři kodexu.

Jedním z hlavních cílů Kodexu WADA v rámci efektivního boje proti

dopingu je harmonizovat právní prostředí a poskytnout uniformní

sankce v rámci všech sportů.

Opět jde o jeden z pilířů integrity sportu.

V Kodexu najdeme hesla a cíle jako jsou fair-play, sportovní etika, čest,

charakter, solidarita, ochrana zdraví, respekt pro pravidla apod.

V podstatě jde zejména o dosažení rovnosti šancí sportovců a také do

jisté míry o podporu sociální role a obrazu sportu.
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Efektivní boj proti dopingu

Kodex WADA a pro něj typický princip objektivní odpovědnosti

Rozhodčí soud pro sport již v minulosti aplikoval princip objektivní

odpovědnosti, jenž se pak následně promítl i do podoby

Antidopingového kodexu WADA.

CAS akceptoval princip objektivní odpovědnosti jako nutný při boji

proti dopingu, jelikož by bylo naprosto nemožné prokazovat zavinění

sportovců.

Sportovní asociace nejsou vybaveny takovými prostředky k vyšetřování

jako veřejné orgány, nemají kapacitu ekonomicky i administrativně

zvládnout postihovat doping jinak, než dle objektivní odpovědnosti.
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Efektivní boj proti dopingu

Kodex WADA a pro něj typický princip objektivní odpovědnosti

Tedy článek 2.1.1 kodexu WADA říká, že

„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. Z toho plyne, že k tomu, aby došlo k

porušení antidopingových pravidel podle článku 2.1, není nutné, aby

Sportovci byl prokazován úmysl, zavinění, nedbalost či vědomé

Použití.“
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Efektivní boj proti dopingu

Je sice pravda, že nejprve sportovní asociace musí prokázat, že došlo k

porušení dopingových pravidel, tzn., že v těle, resp. vzorku sportovce je

zakázaná látka resp. že látka v těle je také na seznamu zakázaných

látek, a tím tedy byla porušena sportovcem pravidla o dopingu.

V tomto momentě má sportovec tedy možnost napadat chybný proces

zacházení se vzorky v laboratoři, a tím se stane tento odběr

neupotřebitelným.

To je ale obyčejně velmi těžké prokázat, třeba i z toho důvodu, že platí

presumpce, kdy jakmile je daný vzorek již v akreditovaných

laboratořích, je malá pravděpodobnost chybné manipulace se vzorky.
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Zákon č. 115/2001 Sb. - Zákon o podpoře sportu

Struktura
§ 1 - Předmět úprav

§ 2 - Základní pojmy

§ 3 - Národní sportovní agentura

§ 3e - Rejstřík

§ 4 - Úkoly ostatních orgánů státní správy

§ 6a - Plány v oblasti sportu

§ 6b - Podpora sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu

§ 6c - Podpora významných sportovních akcí

§ 7a - Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení

§ 7b - Oprávnění Ministerstva vnitra

§ 7c - Kontrola

§ 7d - Přestupky
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Sport

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně

prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví

úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních

samosprávných celků při podpoře sportu.

§ 1a Priority v oblasti sportu

(1) Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality

života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

(2) Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a

mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů

České republiky.
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Sport

§ 2 Základní pojmy

(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné

činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované

účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice,

rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování

sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to

individuálně nebo společně.

(2) Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba

založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li

předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

(3) Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která

v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost,

pro kterou je u sportovní organizace evidována.
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Sport

§ 2 Základní pojmy

(4) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný

sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

(5) Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova

nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro

provozování sportu.

(6) Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce

mezinárodního významu odehrávající se na území ČR, zejména

olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo

světový pohár.

(7) Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je pro účely

tohoto zákona akce podle odstavce 6, jejíž pořádání podmiňuje

organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni

prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí

vytvoření podmínek pro konání této akce.
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Sport

§ 3 Národní sportovní agentura

(1) Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad

ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu

(dále jen „Agentura“).

(2) Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(3) SídlemAgentury je Praha.

(4) V čeleAgentury stojí předseda Agentury.
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Sport

§ 3a Předseda Agentury

(1) Předsedu Agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy

vlády.

(2) Funkční období předsedy Agentury je 6 let. Předseda Agentury

může být jmenován opětovně.

(3) S funkcí předsedy Agentury je neslučitelný výkon funkce člena

řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikajících osob,

výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a výkon

podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a

jiné výdělečné činnosti v oblasti sportu, s výjimkou činnosti

vědecké, publicistické nebo pedagogické.

Majetková účast předsedy Agentury na obchodní společnosti

podnikající v oblasti sportu je vyloučena.

Ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o střetu zájmů se

nepoužije.
VOŠ ČUS, s. r. o. 20



Sport

§ 3a Předseda Agentury

(4) Předsedou Agentury může být jmenována osoba, jejíž znalosti,

zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji

funkci řádně zastávat, a která

a) je státním občanem České republiky,

b) dosáhla věku 30 let,

c) je plně svéprávná,

d) je bezúhonná; za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona

nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně

odsouzena pro trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by

nebyla odsouzena,

e) má zkušenosti v řídící funkci v oblasti sportu minimálně 5

let.
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Sport

§ 3a Předseda Agentury

(5) Vláda odvolá předseduAgentury z funkce, jestliže

a) nastal některý z důvodů neslučitelnosti s výkonem jeho

funkce podle odstavce 3 nebo podle jiného právního

předpisu,

b) přestal splňovat některou z podmínek pro jmenování podle

odstavce 4,

c) porušil své povinnosti vyplývající z jeho funkce zvlášť

hrubým způsobem, nebo

d) o to požádal.

(6) Vláda může odvolat předsedu Agentury z funkce i tehdy,

nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců.
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Děkuji za pozornost.

23


