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Abstrakt

Název:

Nezávislost a nestrannost Arbitrážního soudu pro sport v kontextu případu
Pechstein

Cíle:

Hlavním cílem této práce je identifikace strukturálních nedostatků
Mezinárodní sportovní arbitráže a navržení doporučení pro její novou
reformu.

Metody: V práci jsem využila metodu retrospektivní analýzy sekundárních dat,
konkrétně studium dokumentů z elektronických zdrojů a tištěné literatury.

Výsledky: Zjistila jsem, že Mezinárodní sportovní arbitráž vykazuje hned několik
strukturálních nedostatků v následujících oblastech: oblast nezávislosti
ICAS, nezávislosti jednotlivých rozhodců, transparentnosti informací
o rozhodcích, zveřejňování výsledků řízení CAS, zveřejňování správních
dokumentů CAS a přístupu ke spravedlnosti. Pro dané oblasti jsem navrhla
celkem 8 doporučení eliminujících podjatost CAS.

Klíčová slova: nezávislost, nestrannost, kauza Pechstein, Mezinárodní sportovní
arbitráž

Abstract

Title:

Independence and impartiality of the Court of Arbitration for sport in
the context of the Pechstein case

Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to identify a structural
imbalance in the Court of arbitration for sport and to devise some
suggestions for a new reform of CAS.

Methods:

This thesis used the method of analysis of the secondary data from
documents of various formats, specifically different variants of web
resources and books.

Results:

I have found that the Court of arbitration for sport has several structural
imbalances in these parts: Independence of ICAS, Independence of
individual arbitrators, Information on arbitrators, Publication of CAS
awards, Publication of administrative documents and Access to justice.
Because of that I proposed eight suggestions, which could eliminate
partiality of the CAS.

Keywords: independence, impartiality, the Claudia Pechstein case, Court of
Arbitration for sport
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Arbitrážní soudní dvůr pro sport
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Mezinárodní federace jezdeckých sportů
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Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž

IOC

Mezinárodní olympijský výbor
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Švýcarský federální tribunál

UCI

Mezinárodní cyklistická federace

WADA

Světová antidopingová agentura

OLG

Odvolací soud

BGH

Spolkový soudní dvůr
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1. ÚVOD
V současné době se nás stále častěji dotýká téma dopingových skandálů,
korupce a jiných podvodných praktik ve sportu, zvláště díky velkému zájmu
a informovanosti ze strany médií (dobrým příkladem by mohl být skandál v ruské
atletice nebo korupční aféra v českém fotbale). Jelikož se množství sportovních odvětví
neustále rozvíjí, narůstá s ním přirozeně počet sportovců i množství řešených případů.
Veřejnost často na základě zkreslených informací viní z podvodu sportovce,
bez ohledu na jakékoliv okolnosti. Z vlastní zkušenosti můžu uvést příklad,
kdy atletický klub zamlčel, že užívám léky obsahující nepovolená anabolika během
finále extraligové soutěže. Lékař, jenž léky předepsal, ihned informoval klub zasláním
výčtu nepovolených látek v lécích obsažených. Klub se však vydal cestou nejmenšího
odporu a rozhodl se o této skutečnosti mlčet. Svou mlčenlivost odůvodnil tím,
že se jedná o týmovou soutěž a každý bod, tedy i můj může být stěžejním, navíc
pravděpodobnost testování na doping je téměř mizivá. Tehdy jsme se staly
vicemistryněmi republiky o pouhé tři body, přičemž můj bodový zisk činil čtyři body.
Dodnes mám z toho smíšené pocity. Mohla jsem odmítnout účast na soutěži, mohla
jsem odejít z klubu, ale neudělala to ani přes jednání, které se mi tolik příčilo.
Tento příklad uvádím z důvodu srovnání s profesionálním sportem. V mém
případě prakticky o nic nešlo, atletika mi přinášela pouze radost a drobný přivýdělek,
který sotva pokryl náklady na sezónu. Profesionální sportovci se však ocitají v naprosto
jiné situaci a mnozí z nich čelí obrovskému nátlaku ze strany sportovních organizací,
federací nebo dokonce státu. Vezměme si třeba výše zmiňované Rusko a jeho státem
řízený doping v atletice s dosahem do všech ostatních sportů.
Právě proto je třeba vytvořit prostředí, kde každý ze sportovců bude mít právo
na spravedlivý proces. K řešení sporů ve sportu slouží Mezinárodní sportovní arbitráž,
která však čelí mnohé kritice, konkrétně kvůli strukturální nerovnováze ve prospěch
sportovních organizací. Z toho důvodu jsem se rozhodla zformulovat tyto nedostatky
a navrhnout doporučení pro jejich reformu.
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2. CÍLE A ÚKOLY
Cílem mé práce je identifikovat strukturální nedostatky Mezinárodní sportovní
arbitráže a navrhnout doporučení pro její novou reformu. K identifikaci problémů mi
pomohla stále aktuální kauza Pechstein, konkrétně rozsudky a tiskové zprávy z tohoto
řízení.
Dílčími úkoly práce jsou:
seznámení s arbitrážemi obecně,
vymezení základních pojmů, vztahujících se k dané problematice,
představení Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) a její historie,
identifikování nedostatků CAS,
vysvětlení problematiky na případových studiích,
analýza kauzy Pechstein a hrozeb, které přinesla,
návrh doporučení pro novou reformu.
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3. METODIKA
Má bakalářská práce je z převážné části zaměřena teoreticky, proto jsem
k dosažení cílů využila retrospektivní analýzu sekundárních dat, konkrétně studium
dokumentů z elektronických zdrojů a tištěné literatury.

3.1. Dokumenty
„Za dokumenty se považují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena
někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum.“1
V případě této práce tvoří dokumenty jediný datový podklad studie, v jiných
výzkumech však mohou sloužit jako doplněk k datům získaným pozorováním nebo
rozhovory. Všechny dokumenty spojuje jejich faktická existence, to znamená, že jsou
již výzkumníkovi k dispozici, ale musí si je sám vyhledat. Analýza dokumentů
je vhodným kvalitativním nástrojem pro zkoumání časově vzdálené události.2
Vzhledem k tomu, že kauza Pechstein je datována od roku 2009, lze ji považovat
za událost dostatečně časově vzdálenou. Své nesporné výhody má ve své rozmanitosti,
přístupu k jinak těžko dostupným informacím a především jejich validity. Informace
nejsou totiž vystaveny zdrojům chyb nebo zkreslení, jež vznikají při uskutečňování
rozhovorů, pozorování, měření nebo testování.3
Podle různých kritérií dělíme dokumenty na:
osobní dokumenty - zahrnují veškeré dokumenty, které byly pořízeny
pro vlastní účely, například dopisy nebo videonahrávky;
úřední dokumenty – dokumenty pořízené firmami nebo úřady, například
zápisy ze schůzí nebo vyhlášky;
archivní data – záznamy psané podobně jako dokumenty, například rozpočty
firmy nebo její statistické údaje;
výstupy z masových médií – noviny, časopisy nebo televizní programy;
virtuální data – nachází se na internetu a mají velký informační potenciál,
například webové stránky nebo diskuse;4
tištěná literatura – jedná se o knižní publikace, například monografie.
1

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2008. str. 204. ISBN
978-80-262-0982-9.
2
Tamtéž, str. 132.
3
Tamtéž, str. 132.
4
Tamtéž, str. 204.
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3.1.1. Virtuální data
Data využitá v této práci jsou čerpána z velké části z elektronických zdrojů.
Jelikož CAS je mezinárodní arbitráží, bylo pro mě nejsnazší využít internetových
médií, nabízejících velký informační potenciál. Informace byly přitom s ohledem
na mezinárodní charakter všech uvedených případů ve valné většině cizojazyčné.
Možnost získání téměř veškerých potřebných informací prostřednictvím volně
dostupných internetových webů je nespornou výhodou moderní doby. Při psaní práce
jsem v hojné míře využila dostupnosti tiskových zpráv a originálních rozsudků, zvláště
pak u kauzy Pechstein. Krom toho mi byl velkým pomocníkem Asser International
Sports Law Blog, kde se k problémům a jednotlivým případům vyjadřují
nejfundovanější právní osobnosti z oblasti sportu.

3.1.2. Tištěná literatura
Tištěná literatura byla dalším podstatným zdrojem informací, ze kterého jsem
čerpala, předně pak v teoretické části práce. Podobně jako u virtuálních dat se valná
většina dat nacházela v literatuře zahraniční. Z domácí literatury mi byly velice
nápomocny publikace pana doktora Hamerníka, konkrétně Sportovní právo a Sportovní
právo s mezinárodním prvkem.
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4. ARBITRÁŽE OBECNĚ
Dříve, než se začnu věnovat sportovním arbitrážím a orgánu pro jejich řešení,
dovolím si zařadit krátkou kapitolu o arbitrážích obecně, která pevně věřím, pomůže
lépe pochopit problematiku arbitráží jako takových. Rozhodčí řízení nebo také arbitráž
patří mezi alternativní způsoby řešení sporů, přičemž alternativní zde znamená rozdílný
od běžného řešení sporů před obecnými soudy. Jedná se o jednu z možností, kterou
mohou strany zvolit při rozhodování sporu, těšící se díky své rychlosti a často nižším
nákladům stále větší oblibě. Zásadním rozdílem oproti obecným soudům je posuzování
případu nezávislými a nestrannými rozhodci (arbitry) namísto soudců, z čehož
lze rozhodčí řízení (arbitráž) definovat jako „dobrovolné postoupení řešení sporu
neutrální třetí straně, rozhodcům, či rozhodčímu soudu (tj. soukromým osobám
či nestátní instituci), která vydá po provedeném řízení závazné a vykonatelné
rozhodnutí.“5

4.1. Rozhodčí vs. mezinárodní rozhodčí řízení
Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení lze rozlišit za pomoci třech kritérií:
1. kritérium zkoumá objekt rozhodčího řízení neboli předmětu sporu. Pokud
má tedy spor mezinárodní charakter nebo vyplývá z mezinárodního obchodu,
pak se bude jednat o mezinárodní rozhodčí řízení,
2. kritérium posuzuje sídlo, bydliště nebo místo podnikání smluvních stran,
3. kritérium je kombinace obou výše zmíněných znaků.6
Rozhodčí řízení je možné najít jak ve sféře veřejné, tak v soukromé. Mezinárodní
arbitráže, které budou řešit spory mezi státy, případně dalšími subjekty mezinárodního
veřejného práva, budou rovněž zařazeny do veřejného práva.7

4.2. Druhy mezinárodního rozhodčího řízení
Celkem rozlišujeme tři druhy mezinárodního rozhodčího řízení a to: rozhodčí
řízení ad hoc, rozhodčí řízení institucionální a mezinárodní investiční arbitráž.

5

ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013. str. 57. ISBN 978-80-7478-004-2.
6
LEW, J. D. M., MISTELIS, L. A., KROLL, S. Comparative international commercial arbitration. 1st
printing, Hague: Kluwer Law International, 2003. str. 58-60. ISBN 90-411-1568-4.
7
Tamtéž, str. 689.
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4.2.1. Rozhodčí řízení ad hoc
Rozhodčí řízení ad hoc se používá při sporech, ve kterých si strany nezvolily
pro rozhodnutí svého sporu stálý rozhodčí soud nebo se nebyly schopny dohodnout
na jeho výběru. Výhodou tohoto typu řízení je oproti řízení před stálým rozhodčím
soudem vyšší míra kontroly stran nad jeho průběhem, protože se rozhodci neřídí řádem
či pravidly některého ze stálých rozhodčích soudů, ale postupují podle ujednání stran
v rozhodčí smlouvě a podle zákona o rozhodčím řízení.8

4.2.2. Institucionální rozhodčí řízení
Oproti řízení ad hoc má řízení institucionální řadu nesporných výhod. Dobrým
příkladem je snaha udržet vysokou úroveň rozhodování sporů z důvodu velké
konkurence. Je v zájmu rozhodčího soudu, aby na seznamu rozhodců figurovaly osoby,
u nichž je záruka řádného výkonu funkce rozhodce, a jenž splňují přísné odborné
i morální požadavky. Další výhodou je, že strany nemusí sjednávat v rozhodčí smlouvě
způsob projednání sporu, jazyk, místo řízení, apod., neboť rozhodčí soudy vydávají
své rozhodčí řády, podle kterých pak rozhodčí řízení probíhá. Ve smlouvě postačí
podřídit se danému rozhodčímu soudu a strany se tak vyhnou řadě nepříjemných
administrativních úkonů.9 Toto jsou jedny z důvodů, proč jsou rozhodčí řízení
institucionální stále oblíbenější a jsou rovněž považovány za bezpečnější a efektivnější
formu řešení.

4.2.3. Mezinárodní investiční arbitráž
Tento specifický typ mezinárodního rozhodčího řízení probíhá na základě
dvoustranných mezistátních dohod o ochraně a podpoře investic. Jedná se o spory mezi
zahraničními investory a hostitelskými státy, kdy je stát, v němž investor investoval,
žalován za nedostatečné ochránění investice.10

8

LEW, J. D. M., MISTELIS, L. A., KROLL, S. Comparative international commercial arbitration.
1.vyd. Hague: Kluwer Law International, 2003. str. 32-34. ISBN 90-411-1568-4.
9
SEKANINA, O. Co je investiční arbitráž [online]. 2009, [cit. 2018-03-04].
Dostupné z: http://www.sekaninalegal.eu/useful-info-detail/56/co-je-investicni-arbitraz.
10
ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013. str. 97. ISBN 978-80-7478-004-2.
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4.3. Arbitrabilita
Arbitrabilitu lze chápat jako „ posouzení přípustnosti sporu k řešení v rozhodčím
řízení“.11 Posouzení otázky přípustnosti sporu patří bezpochyby mezi hlavní problémy
rozhodčího řízení. Arbitrabilitu můžeme přitom zpochybnit hned ze dvou úhlů pohledu.
Subjektivní arbitrabilita se vyznačuje tím, že spor je sice objektivně arbitrabilní,
ale strany si samy zužují předmět rozhodčí smlouvy. Objektivní arbitrabilita je pak
upravena konkrétním právním řádem, vymezujícím otázky, které mohou být připuštěny
k rozhodčímu řízení.12

4.4. Rozhodčí smlouva
Rozhodčí smlouva je „ujednání, které přesunuje pravomoc k rozhodnutí
existujícího nebo v budoucnu vzniklého sporu na rozhodce nebo stálý rozhodčí soud“.13
Zjednodušeně je rozhodčí smlouva zvláštní dohodou, která založí pravomoc rozhodců,
či stálého rozhodčího soudu rozhodovat namísto příslušných obecných soudů a může
mít tři základní podoby:

a. Smlouva o rozhodci - uzavírá se, pokud spor mezi stranami již vznikl a ony
se domluvily, že předají tento spor k projednání k rozhodci předem
ustanovenému ve smlouvě.
b. Rozhodčí doložka – na rozdíl od výše uvedené smlouvy o rozhodci v tomto
případě žádný spor zatím neexistuje, ale strany se zajišťují pro případ jeho
vzniku. Dohodnou se, že všechny spory, které by mezi nimi mohly vzniknout
z určitého právního vztahu, budou projednávány v rozhodčím řízení ad hoc nebo
před stálým rozhodčím soudem.
c. tzv. Neomezený kompromis - toto ujednání pokládá ZRŘ také za rozhodčí
doložku (srov. § 2 odst. 3 písm. b) ZRŘ). Na rozdíl od předchozího případu
obvyklé rozhodčí doložky se však nejedná o jediný právní vztah, ale o neurčitý
počet vztahů, na které se neomezený kompromis vztahuje.14

11

ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013. str. 97. ISBN 978-80-7478-004-2.
12
Tamtéž, str. 144.
13
Tamtéž, str. 124.
14
KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., ZUNT, V. Úvod do práva mezinárodního
obchodu. 1. vyd. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. str. 287-288. ISBN 80-86473-32-5.
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Rozhodčí smlouva může také zaniknout nebo být zrušena a to hned z několika
důvodů, nejčastěji však z důvodu dohody stran o jejím zrušení. Dohoda o zrušení musí
mít stejně jako rozhodčí smlouva formu písemnou, pokud by tomu tak nebylo,
stává se neplatnou. Dále může zaniknout z rozhodcovy strany a to ve dvou konkrétních
případech:
smlouva zaniká, pokud rozhodce ustanovený pro řízení ad hoc zemře,
pozbude způsobilosti vykonávat svou funkci rozhodce.
Pokud by první případ nastal v rozhodčím řízení institucionálním, rozhodčí smlouva
nezaniká a pouze je vybrán nový rozhodce. V případě, kdy rozhodce nepřijme svou
funkci, smlouva také zaniká. K automatickému zániku rozhodčí smlouvy dojde
v případě uzavření smlouvy na dobu určitou a uplynutí této doby, nebo pokud byl vydán
rozhodčí nález či byl uzavřen smír.15

4.5. Ukončení rozhodčího řízení
Rozhodčí řízení bývá obyčejně ukončeno vydáním rozhodčího nálezu nebo
uzavřením smíru mezi stranami již v průběhu řízení. „Rozhodčí nález je písemné,
konečné rozhodnutí, vyjádřené řádně ustavenými rozhodci ve věci samé, obsahující mj.
určitě formulovaný výrok o předložené otázce spolu s jeho odůvodněním.”16 Kromě
smíru je jedinou formou ukončení rozhodčího řízení. K jeho vydání je možno přistoupit
až poté co se senát či rozhodce seznámili se všemi skutečnostmi podstatnými
k rozhodnutí sporu nebo se strana svého nároku vzdala, případně jej strana druhá
v průběhu řízení uznala. Dále bych zmínila také vydání usnesení, které však na rozdíl
od rozhodčího nálezu nemůže nabývat právní moci a nemá schopnost být
vykonavatelné.

15

RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. Praha: Prospektrum, 1997. str. 24. ISBN 807175-051-4.
16
ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013. str. 314-315. ISBN 978-80-7478-004-2.
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5. MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ARBITRÁŽE U CAS
Ve zbytku práce se budu věnovat výhradně arbitrážím sportovním, vedených
u Mezinárodní sportovní arbitráže (Court of Arbitration for Sport, dále jen „CAS”).
CAS představuje bezesporu největší autoritu v oblasti řešení sportovních sporů a těší se
velké oblibě díky poskytování prostého, flexibilního, levného a především v porovnání
s obecnými soudy rychlého řešení sporu.17 Tuto skutečnost potvrzují dlouhodobé
statistiky vedené CAS, podle kterých bylo od počátku jeho činnosti do roku 2016
podáno více než 5000 žádostí o zahájení arbitráže, přičemž k vynesení rozsudku došlo
u více než 3000 z nich.18 Přeš zdánlivě příznivá čísla, má však orgán své nedostatky, což
bylo mým hlavním motivem k výběru tématu.

5.1. Vznik CAS a počátky činnosti CAS
Počátkem osmdesátých let se stále zvyšoval počet mezinárodních sporů, přičemž
neexistoval žádný nezávislý orgán, který by se jimi zabýval. S myšlenkou sportovněspecifické jurisdikce vystoupil poprvé v roce 1981 Juan Antonio Samaranch. Rok poté
v Římě na zasedání Mezinárodního olympijského výboru (dále jen „MOV”) předsedal
Keba Mbaye (soudce haagského Mezinárodního soudního dvora) pracovní skupině,
jež měla za úkol vypracování statutů budoucího arbitrážního soudu. Statuty byly
oficiálně ratifikovány v roce 1983 a v platnost vstoupily dne 30. června 1984, kdy CAS
pod vedením prezidenta Mbayeho a generálního tajemníka Gilberta Schwaara oficiálně
zahájil svou činnost.
Statut CAS z roku 1984 byl doprovázen souborem procesních předpisů, mírně
upravených v roce 1990. Na základě těchto předpisů byl CAS tvořen 60 členy
ustanovenými MOV, mezinárodními sportovními federacemi, národními olympijskými
výbory a prezidentem CAS. MOV přitom, až na výjimku sporů finančního charakteru,
financoval veškeré řízení vedené před CAS. Statut a předpisy CAS stanovily pouze
jeden druh sporného řízení bez ohledu na povahu sporu. Souběžně s tímto sporným

17

HAMERNÍK, P. SPORTOVNÍ PRÁVO: Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a
platným právem [online]. Praha: Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR E-KNIHY, 2012 [cit. 2018-0227], str. 19 ISBN 978-80-87439-07-4.
Dostupné z: https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Sportovni_pravo.pdf.
18
CAS Statistics 1986 - 2016. TAS/CAS [online]. [cit. 2018-03-06].
Dostupné z: http://www.tas-cas.org/en/general-information/statistics.html.
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postupem poskytoval CAS sportovním orgánům či jednotlivcům právní posudky
v konzultačním řízení, které s mírnými úpravami fungují dodnes.
V roce 1991 zveřejnil CAS příručku „Průvodce arbitráží”, která obsahovala
několik modelových arbitrážních klauzulí s určením pravomoci arbitrážního soudu
pro sport. Prvním sportovním orgánem zahrnujícím klauzuli o pravomoci CAS do svých
regulí byla Mezinárodní jezdecká federace (Fédération Équestre Internationale, dále jen
„FEI“).19 FEI se také týkal první „ostrý test” v případu jezdce Elmara Gundela, který
položil základy první reformě z roku 1994. Detailně tento případ včetně z něj
vyplývající reformy popisuji v kapitole 5.5., řešící otázku nezávislosti a nestrannosti
CAS. Od počátku své působnosti prošel CAS dlouhým vývojem, reformami
a je jediným soudem, který dokáže pokrýt specifické potřeby sportovního prostředí.
K tomu aby mohl i nadále zastávat funkci nezávislého arbitrážního orgánu je však
z mého pohledu nutno učinit reformu novou.

5.2. Základní typy řízení před CAS a jejich pravidla
CAS v současné době poskytuje čtyři rozličné druhy řízení - řádné arbitrážní
řízení, odvolací arbitrážní řízení, mediační řízení a řízení u ad hoc divizí na velkých
mezinárodních sportovních akcích. V této kapitole se budu věnovat pouze dvěma
základním, tj. řádnému arbitrážnímu řízení a odvolacímu řízení, jelikož právě
ony se promítnou v hlavní části práce. Postup všech uvedených řízení upravuje kodex
CAS, konkrétně část věnovaná procesním pravidlům (procedual rules). V současném
vydání kodexu CAS (platném od 1. 1. 2017) se jedná o ustanovení R27-R70, kde jsou
procesní pravidla rozdělena na následující části:
A.

Obecná ustanovení (General provisions),

B.

Zvláštní ustanovení aplikovaná na řádné arbitrážní řízení (Special

Provisions Applicable to the Ordinary Arbitration Procedure),
C.

Zvláštní ustanovení aplikovaná na odvolací arbitrážní řízení (Special

Provisions Applicable to the Appeal Arbitration Procedure),
D.

Zvláštní ustanovení aplikovaná na konzultační řízení (Special Provisions

Applicable to the Consultation Proceedings) - zrušeno,
E.

Výklad rozhodnutí (Interpretation),

19

History of the CAS. TAS/CAS [online]. [cit.
cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html.
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2018-03-06].

Dostupné

z:

http://www.tas-

F.

Náklady arbitrážního řízení (Costs of the Arbitration Proceedings),

G.

Závěrečná ustanovení (Miscellaneous Provisions).

5.2.1. Řádné arbitrážní řízení
Řádné arbitrážní řízení se řídí zvláštními ustanoveními, uvedenými články R38R46 kodexu CAS. Jedná se o jediný typ řešení sporů, který CAS nabízí již od počátku
svého fungování, nepatří však mezi nejčastěji využívané. Kancelář CAS určuje, které
spory bude CAS řešit v řádném, které v odvolacím řízení a na základě toho je rozděluje
dle povahy sporu mezi jednotlivé komory. Zpravidla je odvolací řízení aplikováno
na spory, které vznikly z rozhodnutí orgánů sportovních organizací, pouze pokud jde
o rozhodnutí disciplinárního charakteru. Všechna rozhodnutí, která disciplinární
charakter nemají (jedná se například o kvalifikaci sportovců) pak řeší řádné řízení.20
5.2.1.1. Žádost o arbitráž a zahájení rozhodčího řízení před CAS
Strana, která hodlá předložit prostřednictvím kanceláře CAS návrh na řádné
arbitrážní řízení v něm musí dodržet náležitosti ustanovení R38 kodexu CAS. Při podání
návrhu je rovněž povinna zaplatit poplatek ve výši, kterou stanovuje CAS. V případě
nesplnění požadavků je kancelář oprávněna poskytnout krátkou lhůtu pro jejich
doplnění, pokud tak neučiní ani v této lhůtě, nebude CAS dále v řízení pokračovat.
Předtím než kancelář zahájí arbitráž (nezahájí v případě, že není založena pravomoc
CAS), je povinna na základě ustanovení R39 kodexu provést následující opatření:
zaslání návrhu odpůrci,
výzva stran k vyjádření ohledně rozhodného hmotného práva a stanovení lhůty
pro odpůrce k podání vyjádření,
podání podstatných informací ohledně počtu a způsobu volby rozhodců.
Odpůrce může požádat, aby mu lhůta k podání vyjádření byla stanovena
až po zaplacení poplatku navrhovatelem dle ustanovení R64.2 kodexu CAS.

20

HAMERNÍK, P. SPORTOVNÍ PRÁVO: Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a
platným právem [online]. Praha: Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR E-KNIHY, 2012 [cit. 2018-0227], str. 23 ISBN 978-80-87439-07-4.
Dostupné z: https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Sportovni_pravo.pdf.
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5.2.1.2. Zřízení panelu rozhodců
Panel tvoří jeden až tři rozhodci a pokud jejich počet nestanoví strany v dohodě
o arbitráži, stanoví jej prezident komory. Současně může ustanovit na návrh
navrhovatele jediného rozhodce v případě, že odpůrce neuhradí podíl nákladů na řízení
ve lhůtě stanovené kanceláří CAS.21 Strany si mohou dohodnout způsob ustanovování
rozhodců a v případě, že tak neučiní, postupuje se dle ustanovení R40.2 kodexu CAS.
Podmínkou jmenování rozhodců, navržených stranami je schválení prezidentem
komory, který musí být přesvědčen o tom, že splňují podmínky ustanovení R33 kodexu
CAS. Po utvoření panelu předá kancelář CAS spis rozhodcům a v samotném řízení
už nic nebrání. Opak se stane v případě, že ani jedna ze sporných stran nezaplatí zálohu
na náklady řízení dle ustanovení R64.2 kodexu CAS, v takovéto situaci dojde ke zrušení
řízení.
5.2.1.3. Průběh řízení před panelem
Průběh řízení před panelem rozhodců probíhá ve dvou částech - písemné podání
a ústní jednání. Obvykle panel určuje průběh řízení vlastními procesními postupy, vůči
nimž se nelze odvolat, protože se nepovažují za rozhodnutí ve věci.22
Písemná podání
Po obdržení spisu vydá prezident panelu pokyny související s písemným podáním.
Podání se při běžném průběhu řízení podávají v tomto pořadí:
1. stanovisko navrhovatele ohledně nároku (tzv. statement of claim),
2. reakce odpůrce (tzv. response),
3. replika navrhovatele (tzv. reply),
4. druhá reakce odpůrce (tzv. second response).23
Nejdůležitější jsou první dvě z nich, tedy stanovisko navrhovatele ohledně nároku
a reakce odpůrce, které detailněji popisuje ustanovení R44.1 kodexu, v němž strany:

21

viz ustanovení 40.1 kodexu CAS.
BLACKSHAW, I. S., SOEK, J., SIEKMANN, R. C. R. The Court of Arbitration for Sport 1984 –
2004. 1st printing, T.M.C. Asser Press: ASSER International Sports Law Series, 2006. ISBN 978-906704-204-8.
23
viz ustanovení R 44.1 kodexu CAS.
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předkládají všechny písemné důkazy, kterými hodlají svá tvrzení prokázat;
lze však pouze v případě, že se na jejich předložení strany dohodnou, nebo
je povolí samotný panel,
ve svých písemných vyjádřeních uvedou strany jména všech svědků, které mají
v úmyslu předvolat, včetně jejich předpokládané výpovědi; jména všech
odborníků s uvedením oblasti jejich znalostí a kterákoliv další důkazní opatření,
která vyžadují,
strany mohou vznést i nároky neuvedené ve svých předchozích podáních
(navrhovatel ve svém návrhu na zahájení řízení a odpůrce ve své odpovědi).
V případě podání protinávrhu a/nebo námitky nedostatku pravomoci, určí kancelář CAS
navrhovateli lhůtu k podání odpovědi na takový protinávrh a/nebo námitku.
Ústní jednání
Při dostatečném objemu informací u písemných podání vycházejí rozhodci pouze
z nich. Ústní jednání nebývá běžně nařízeno, koná se pouze, pokud si to strany přejí.
Průběh jednání je takový, že nejprve proběhne vyslechnutí prezentací stran sporu, dále
výslech svědků či expertů a následují závěrečná shrnující stanoviska a argumenty stran,
kdy jako poslední hovoří odpůrce.24 Náležitosti jednání upravuje ustanovení R44.2
kodexu, které uvádí:
pokud se strany nedohodnou jinak, je ústní jednání neveřejné a jeho náležitý
průběh má na starosti prezident panelu,
prezident panelu může rozhodnout o tom, že se jednání bude konat
prostřednictvím videokonference,
prezident může zprostit svědka či znalce účasti na jednání (pokud shledává jeho
účast na jednání irelevantní).
V případě, že se k jednání nedostaví kterákoliv ze stran nebo její svědek i přesto, že byli
řádně předvoláni, bude panel pokračovat i při jejich absenci a následně vydá
rozhodnutí.25
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HAMERNÍK, P. Odvolací řízení před Rozhodčím soudem pro sport (CAS). Bulletinadvokacie.cz[online]. 2015 [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/odvolacirizeni-pred-rozhodcim-soudem-pro-sport-cas?browser=mobi.
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5.2.2. Odvolací arbitrážní řízení
Odvolací arbitrážní řízení je obvykle spojováno s dopingovými spory,
eventuálně transfery hráčů. Právě dopingové spory spojují všechny případy uvedené
v této práci, a proto si dovolím odvolací řízení rozebrat podrobněji. Při odvolacím řízení
se CAS zabývá odvoláním proti rozhodnutí orgánů sportovních organizací (které
rozhodovaly v rámci jejich struktury v posledním stupni), a právě jejich stanovy
odkazují na CAS jako finální odvolací orgán. Kromě toho existuje ještě možnost podání
odvolání u CAS proti jeho nálezu, v případě, že rozhodoval jako prvoinstanční tribunál
a současně postup dovolují procesní pravidla aplikovatelná na prvoinstanční řízení.26
5.2.2.1. Zahájení odvolacího řízení
Odvolací řízení je zahájeno tím, že odvolávající se strana předloží soudu prohlášení
obsahující tyto náležitosti:
jméno a úplnou adresu odpůrce,
kopii napadeného rozhodnutí,
návrh na náhradu škody ze strany odvolatele,
jmenování rozhodce zvoleného navrhovatelem ze seznamu rozhodců CAS,
pokud se strany nedohodnou na panel tvořený jedním rozhodcem,
návrh na odložení výkonu rozhodnutí (pokud se uplatňuje), včetně jeho
odůvodnění,
kopii ustanovení stanov nebo nařízení nebo zvláštní dohody, vyhrazující právo
odvolání k CAS.27
Dále je nutno podobně jako u řádného arbitrážního řízení uhradit poplatek kanceláři
CAS ve výši ustanovení R64.1, případně ustanovení R65.2 kodexu CAS. Pokud nejsou
při podání odvolání splněny výše uvedené požadavky, kancelář CAS může poskytnout
odvolateli dodatečnou lhůtu pro jejich doplnění. V případě nedodržení ani této lhůty
soudní kancelář v řízení dále nepokračuje a má se za to, že odvolání bylo vzato zpět
(článek R48 kodexu). Pokud není stanoveno jinak, lhůta pro odvolání je 21 dnů ode dne
sdělení rozhodnutí, proti kterému strana odvolání podává (článek R49 kodexu). Není-li
od počátku pochybnost o existenci dohody předání případu arbitrážnímu řízení u CAS,
učiní CAS všechna opatření nutná pro zahájení arbitráže (článek R52 kodexu CAS).
26

HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2007. str. 122.
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5.2.2.2. Sestavení panelu
Pokud se strany nedohodly na panelu tvořeném jediným rozhodcem nebo
se prezident divize nedomnívá, že by případ měl být svěřen jedinému rozhodci, odpůrce
si arbitra zvolí do deseti dnů od doručení prohlášení o odvolání. Při nedodržení
stanovené lhůty provede jmenování rozhodce sám prezident divize (článek R53 kodexu
CAS). Jakmile je panel utvořen, kancelář CAS převede spis rozhodcům, podmínkou
je však uhrazení poplatku v souladu s článkem R64.2 kodexu, v případě neuhrazení
dojde ke zrušení řízení (článek R54 kodexu CAS).
5.2.2.3. Řízení před panelem
Průběh odvolacího řízení probíhá analogicky s řádným řízením ve dvou fázích písemné a ústní.
Písemná fáze
Do deseti dnů po uplynutí lhůty pro podání odvolání musí odvolatel CAS předložit
stručné vysvětlení skutečností a právních argumentů společně se všemi důkazy,
na kterých hodlá zakládat svá tvrzení. Ve svých písemnostech musí zároveň odvolatel
uvést jména svědků, včetně stručného shrnutí jejich očekávaného svědectví a jména
expertů včetně uvedení oblasti jejich odbornosti (článek R51 kodexu CAS).
Dle ustanovení R55 kodexu je odpůrce povinen do 20 dnů od obdržení odvolacích
tvrzení předložit CAS odpověď obsahující:
prohlášení o obhajobě,
veškeré námitky nedostatku soudní pravomoci,
specifikace jakýchkoliv dalších důkazů na podporu svých tvrzení,
jména svědků včetně krátké specifikace jejich očekávaného svědectví,
jména expertů, které hodlá odpůrce předvolat včetně uvedení oblasti jejich
působnosti.
Pokud se strany nedohodnou jinak nebo pokud předseda panelu nerozhodne jinak
na základě výjimečných okolností, nejsou strany po předložení odvolacích tvrzení
odvolatele a odpovědi odpůrce oprávněny doplnit ani pozměnit své argumenty nebo
důkazy (článek R56 kodexu CAS).
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Jednání
Jednání v odvolacím řízení probíhá zcela analogicky s ústním jednáním
v řádném řízení a platí pro něj stejná pravidla uvedená v podkapitole 5.2.1.3. této práce.
5.2.2.4. Nález
Nález je vydán rozhodnutím většiny a v případě nedosažení většinového hlasu
je vydán prezidentem. Musí být stručně uveden v písemné formě, datován a podepsán,
a to buď jediným podpisem prezidenta panelu nebo podpisem zbylých dvou arbitrů
(v tom případě je absence podpisu prezidenta přípustná). Nález má být před svým
podepsáním postoupen generálnímu tajemníkovi CAS, který má oprávnění nález upravit
co do formy a upozornit panel na případné sporné otázky. Panel poté může:
potvrdit rozhodnutí, proti kterému směřovalo odvolání,
nahradit původní rozhodnutí novým vydaným rozhodnutím,
zrušit rozhodnutí a navrátit věc zpět k nižší instanci.
V případě oznámení nálezu stranám soudní kanceláří se stává konečným a závazným
(článek R59 kodexu CAS).
5.2.2.5. Mlčenlivost
Na rozdíl od běžného arbitrážního řízení je nález přístupný veřejnosti,
to znamená, že je zveřejněn CAS rozsudek nebo tisková zpráva v případě, že se strany
nedohodnou na utajení nálezu (článek R59 kodexu CAS).
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5.3. Současná struktura CAS
Bez znalosti současné struktury by bylo zcela nemožné pochopit její nynější
nedostatky, jakožto základní stavební kameny pro doporučení reformy, které v této
práci navrhuji.

5.3.1. ICAS
Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž (International Council of Arbitration
for Sport, dále jen „ICAS“) je nejvyšším orgánem CAS, nesoucím zodpovědnost
za přijímání nejdůležitějších institucionálních rozhodnutí, které mají rozhodující vliv
na širší právní orientaci CAS a jeho judikaturu.28 Dle aktuálního kodexu CAS
pro sportovní arbitráž (Code of Sports-related Arbitration, dále jen „kodex CAS“)
je ICAS složen z 20 členů s následujícím klíčem k jejich jmenování:
4 členy jmenují IF (mezinárodní sportovní federace),
tři členy jmenuje ASOIF (Asociace sportovních federací pro letní
olympijské hry)
jednoho člena jmenuje AIOWF (Asociace sportovních federací pro zimní
olympijské hry)
4 členy jmenuje ANOC (Asociace mezinárodních olympijských výborů),
4 členy jmenuje MOV (Mezinárodní olympijský výbor),
4 členy jmenuje dosavadních 12 jmenovaných členů ICAS,
4 členy jmenuje dosavadních 16 jmenovaných členů ICAS, přičemž se jedná
o osoby nezávislé na orgánech, které dosazují ostatní členy ICAS.29
Členové ICAS jsou jmenováni po dobu 4 let a poté je možné jejich opakované
zvolení. Dle článku R43 kodexu CAS jsou členové vázáni mlčenlivostí a při svém
zvolení musí podepsat prohlášení o tom, že funkci budou vykonávat osobně, objektivně,
nezávisle a v souladu s kodexem CAS. ICAS může rozhodovat buď ve svém plném
složení

nebo

prostřednictvím

výboru,

který

je

tvořen

prezidentem,

dvěma

viceprezidenty, prezidentem řádné arbitrážní komory CAS a prezidentem odvolací

28

DUVAL, A. The Court of Arbitration for Sport after Pechstein: Reform or Revolution?. Asser
International Sports Law Blog [online]. 2015 [cit. 2018-03-06].
Dostupné z: http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-court-of-arbitration-for-sport-after-pechsteinreform-or-revolution.
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viz ustanovení S4 kodexu CAS.
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arbitrážní komory CAS.30 Rada se schází, pokud to vyžaduje činnost CAS, ale vždy
nejméně jednou ročně, přičemž kvórum na zasedání tvoří vždy minimálně polovina jeho
členů.31 Funkce ICAS jsou zahrnuty v článku S6 kodexu CAS. Zde je výčet funkcí,
které pokládám za nejdůležitější, protože s výjimkou jmenování rozhodců a mediátorů
jimi ICAS nesmí pověřit výbor. Patří k nim následující:
přijímání a změny kodexu CAS,
volba prezidenta ICAS a dvou viceprezidentů ICAS (uskutečněná po předchozí
konzultaci s IOC, ASOIF, AIOWF a ANOC),
volba prezidenta řádné arbitrážní komory CAS a prezidenta odvolací arbitrážní
komory CAS,
určování seznamu rozhodců a mediátorů CAS, přičemž také disponuje právem
jejich odstranění ze seznamu,
schvalování rozpočtu CAS.
Nelze si nevšimnout velké převahy ve prospěch sportovních organizací. Dle mého
názoru by měl CAS více naslouchat požadavkům a návrhům svých potenciálních
uživatelů, tj. sportovců, což tato struktura při monopolním postavení organizací značně
znemožňuje.

5.3.2. CAS
CAS je hlavním činitelem, který byl na základě jeho reformy z roku 1994
rozdělen na dvě hlavní komory - komoru pro řádné rozhodčí řízení (Ordinary
Arbitration Division) a komoru pro odvolací rozhodčí řízení (Appeals Arbitration
Division).32 Tyto komory mají vlastní prezidenty jmenované ICAS (jak jsem již výše
zmiňovala). Hlavním úkolem prezidentů v obou komorách je postarat se o zahajovací
úkon a řídit arbitráž do té doby, než bude ustanoven panel rozhodců. Svou činnost CAS
vykonává prostřednictvím rozhodců a mediátorů jmenovaných ICAS na období 4 let
s možností znovuzvolení. Počet rozhodců přitom nesmí klesnout pod 150 a počet
mediátorů pod 50.33 Při jmenování rozhodců a mediátorů by CAS dle ustanovení
kodexu S16 měl zvážit jejich kontinentální zastoupení a různé právní kultury jejich

30

viz ustanovení S7 kodexu CAS.
viz ustanovení S8 kodexu CAS.
32
BLACKSHAW, I. S., SOEK, J., SIEKMANN, R. C. R. The Court of Arbitration for Sport 1984 –
2004. 1st printing, T.M.C. Asser Press: ASSER International Sports Law Series, 2006. p. 34. ISBN 97890-6704-204-8.
33
viz ustanovení S13 kodexu CAS.
31
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původu. Nezbytností je v případě rozhodců odpovídající právní vzdělání, uznaná
způsobilost v oblasti sportovního práva nebo mezinárodní arbitráže.34 V návaznosti
na způsobilost v oblasti sportovního práva a znalosti sportu obecně je třeba poukázat
na velkou pravděpodobnost napojení rozhodců na sportovní organizace. Toto napojení
pokládám na jednu stranu za zcela logické, na druhou stranu však opět nemohu
přehlédnout vliv na nezávislost a nestrannost rozhodců.

5.3.3. Kancelář CAS
Kancelář CAS (CAS Court Office) vede sekretář (Secretary General), který
má k dispozici jednoho nebo více poradců a celkem čítá 25 zaměstnanců.35 Kancelář
CAS má za úkol dohlížet nad řádným průběhem arbitráže a také udílet porady
rozhodcům a stranám sporu ohledně procesních otázek a case law.36 Kancelář v podstatě
plní roli prostředníka mezi stranami a rozhodcem a dohlíží na bezproblémový průběh
řízení. Důležitou činností je organizace a příprava ad hoc divizí zřizovaných na velkých
sportovních podnicích.37 Sekretář CAS vede management kanceláře včetně organizace
ad hoc divizí, finančních záležitostí a vztahů s veřejností. Současně také dohlíží
na dodržování lhůt a kodexu CAS rozhodci.38

5.4. Otázka nezávislosti a nestrannosti CAS
V této kapitole se budu zabývat nezávislostí a nestranností CAS a to jak samotné
instituce, tak jejích rozhodců. Všechny případy, které zde uvedu, spojuje napadení
rozhodčího nálezu před Švýcarským federálním tribunálem na základě chybného,
neregulérního složení tribunálu. Tím pádem nám tyto příklady pomohou lépe
pochopit strukturální nedostatky instituce i nutnost reforem, které budou součástí
poslední, stěžejní kapitoly práce. Kvůli dalším návaznostem si dovolím začít
od konce a to nezávislostí rozhodců CAS. Nezbytným předpokladem pro činnost
34

viz ustanovení S14 kodexu CAS.
EXNER, J. Matthieu Reeb: Nowadays, the presumption that CAS is governed by the Olympic
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rozhodce

je

jeho

zápis

v seznamu

rozhodců,

uvedený

Mezinárodní

radou

pro sportovní arbitráž („ICAS”) a podmínky jejich nezávislosti či kvalifikace jsou
upraveny v ustanoveních R33 - R37 Kodexu. Výběr rozhodců je omezen uzavřeným
seznamem, který byl již několikrát kritizován z důvodu omezení přístupu stran
ke svobodné volbě rozhodce (viz. níže případ Lazutinová, Danielovová v. SFT nebo
kauza Pechstein). Povinností rozhodce je zůstat nestranným a nezávislým stran řízení,
a pokud by jakákoliv skutečnost jeho nezávislost ohrozila, musí ji neprodleně nahlásit.
Otázku nezávislosti a nestrannosti dobře ilustruje případ Valverde v. CONI,
WADA a UCI, který je navíc ukázkou složitosti dokazování podjatosti u rozhodců
CAS.39 Na základě rozhodnutí vydaného v květnu roku 2009 bylo Alejandru
Valverdemu po údajném porušení italských anti-dopingových pravidel zakázáno
italským antidopingovým tribunálem (dále jen „CONI”) startovat na italském území
po dobu dvou let. Proti tomuto rozhodnutí se Valverde 16. června 2009 odvolal k CAS,
přičemž CONI jmenoval za svého rozhodce švýcarského profesora práva Ulricha Haase.
Profesor ve svém akceptačním dopise uvedl, že byl v letech 2006-2007 členem
projektu Code Team, který zřídila WADA (Světová antidopingová agentura) za účelem
revize Světového antidopingového kodexu.
Na základě návrhu CONI přijal arbitrážní soud dva nové účastníky řízení
a to Mezinárodní cyklistickou federaci (dále jen „UCI”) a WADA. Haas poté do svého
akceptačního dopisu doplnil, že působil v roce 2004 jako předseda nezávislého
pozorovatelského týmu WADA na Olympijských hrách v Aténách. Valverde zareagoval
vznesením námitky podjatosti Haase vůči WADA. Výbor ICAS ale tuto námitku
zamítnul s odůvodněním, že Haas nikdy WADA nezastupoval, byl pouze nezávislým
expertem a neexistovalo tedy mezi nimi žádné spojení (ať už ekonomické
či emocionální), které by mělo bránit jeho rozhodnutí. CAS následně rozhodnul
ve Valverdeho případu potvrzením dvouletého trestu, proti čemuž se Valverde odvolal
ke Švýcarskému federálnímu tribunálu (Swiss Federal Tribunal, dále jen „SFT”),
kde argumentoval hlavně nesprávným ustavením panelu. SFT jeho odvolání zamítl
s tím, že kritéria posuzování nezávislosti a nestrannosti musí být aplikována stejným
39
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způsobem na všechny rozhodce panelu, tedy i na ty, kteří byli nominováni stranami.
SFT také upozornil na specifičnost sportovní arbitráže v tom smyslu, že počet rozhodců
je omezen, neboť musí mít jak právní vzdělání, tak sportovní odbornost. Logicky tedy
nelze vyloučit jejich kontakt se sportovními organizacemi, který však nemá podle SFT
žádný vliv na jejich nezávislost ani nestrannost.
Z tohoto případu vyplývá, že je v podstatě nemožné odvolat rozhodce na základě
jeho podjatosti, neboť SFT vyžaduje k prokázání podjatosti tak vysoký standard,
že se pro strany stává nesplnitelným. Na druhou stranu pokud by se aplikoval standard
dle obecného švýcarského práva, bylo by pravděpodobně fungování CAS ochromeno,
jelikož spojení mezi sportovními organizacemi a rozhodci CAS bývají takřka
pravidlem.
Další případy už se budou týkat nezávislosti a nestrannosti CAS, která je logicky
spojena i s nezávislostí rozhodců. CAS, jak ho známe dnes je výsledkem několika
vývojových etap a otázka, zda je skutečně nezávislou a nestrannou institucí byla
v minulosti řešena již mnohokrát.40 Za nejdůležitější z hlediska strukturální
nerovnováhy považuji 3 vývojové etapy: Gundel v. FEI, dále Lazutina, Danilova
v. IOC, FIA a CAS, a nakonec současná kauza C. Pechstein. Všechny tyto kauzy totiž
spojuje dopad na další fungování CAS a vedly k utvoření řady nutných reforem.
První závažnou reformou prošel CAS v kauze Elmara Gundela. Ten se odvolal
proti sankcím sportovní asociace jezdeckých sportů (FEI) kvůli dopingovému nálezu
v těle jeho koně.41 Jezdec byl suspendován po dobu tří měsíců a byla na něj uvalena
pokuta. CAS ve svém rozhodnutí ze dne 15. října 1992 tomuto případu částečně
vyhověl, když snížil výši pokuty i dobu suspendace na jeden měsíc. Gundel se však
s tímto rozhodnutím nespokojil a napadl rozhodnutí CAS u Švýcarského federálního
tribunálu (Swiss Federal Tribunal, dále jen „SFT”). Argumentoval hlavně tím, že CAS
nesplňuje podmínky nestrannosti a nezávislosti a nemůže tedy být považován za řádný
arbitrážní soud.42 SFT nakonec uznal, že v případě jezdce Gundela nebyla žádná
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závislost mezi CAS a FEI, a tím bylo potvrzeno, že se jedná o nezávislou arbitrážní
instituci.
Ve svém rozsudku však SFT upozornil na četné vazby, které existovaly mezi
CAS a IOC. Ať už se jednalo o financování CAS výhradně ze strany IOC nebo
pravomoci IOC jmenovat členy CAS, podle názoru SFT by tyto vazby byly dostatečně
závažné, aby zpochybnily nezávislost CAS v případě, že IOC by byla jednou ze stran
řízení.43 Poukázání na toto spojení dalo za vznik reformě CAS, ke které došlo v roce
1994 podepsáním tzv. Pařížské dohody. Díky jejímu podepsání vznikl nejvyšší orgán
pro CAS-ICAS (tj. Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž), který dohlíží
na financování a správu namísto IOC.
SFT dostal možnost vyjádřit se k nezávislosti a nestrannosti CAS znovu v roce
2003 ve věci odvolání Larrisou Lazutinovou a Olgou Danielovovou proti rozhodnutí
CAS (jednalo se o závodnice v běžeckém lyžování, kterým byl na olympiádě
v Salt Lake City zjištěn dopingový nález a tribunál CAS potvrdil odebrání jejich
medailí).44 Průlomový byl tento případ hlavně v tom, že i přes předchozí pochyby
(viz. případ Gundel a závislost CAS na IOC) nyní SFT jasně potvrdil nezávislost
a nezaujatost CAS.
V tomto důležitém rozhodnutí ze dne 23. května 2003 SFT konstatoval, že ICAS
je naprosto nezávislým orgánem a neměl absolutně žádný vliv na průběh arbitrážního
řízení. Soud se v tomto řízení musel vyrovnat s námitkami ze strany závodnic, které
poukazovaly na skutečnost, že náklady na ubytování a stravování rozhodců hradil IOC
a také, že se společně stravovali a bydleli na stejném hotelu. SFT však tyto námitky
shledal jako bezvýznamné s tím, že tato skutečnost by jen těžko ovlivnila nezávislost
rozhodců. Podstatně důležitější však byla námitka ze strany odvolatelek, která
poukazovala na výběr rozhodců z uzavřeného seznamu. Tím mohla nastat situace,
že by některý z rozhodců dříve zastával pozici zástupce některé ze stran, což se v tomto
případě také stalo. Kodex CAS však takovou situaci nezakazuje, a tak došlo k situaci,
že zástupce IOC a jeden z rozhodců byli společně členy Ad hoc tribunálu, rozhodujícím
o sportovkyních při olympijských hrách.
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SFT však ani v tomto případě nezjistil dostatečné porušení zásad nestrannosti
a nezávislosti CAS. Odvolatelky by podle SFT musely prokázat další skutečnosti,
které to jsou ale neuvedl. SFT tedy alespoň prozatím utnul další spekulace
o nezávislosti CAS a zdůraznil, že je třeba považovat jeho rozhodnutí za skutečná
a srovnatelná s rozhodnutími státních soudů.45 Případ Claudie Pechstein, kterým
se zabývám v následující kapitole však dokazuje, že ani toto rozhodnutí není pro vývoj
CAS definitivou a nevyhnutelně se blíží také jeho další reforma.

6. KAUZA PECHSTEIN – NOVÁ HROZBA CAS?
Případ Claudie Pechstein46 opět otevřel Pandořinu skříňku nezávislosti
a nestrannosti CAS. Ačkoli tato velmi diskutovaná kauza

kolem německé

rychlobruslařky nedospěla zatím ke konci, již nyní je jasné, že může otřást celým
sportovním sektorem a především strukturou CAS. Na rozdíl od výše zmíněných
případů je tato kauza velmi nestandartní v tom smyslu, že se dostala k řešení
před německými obecnými soudy. Do doby, než se kauza před obecné soudy dostala,
měla vcelku obvyklý průběh.
Její začátek je datován od roku 2009, kdy byla na Pechstein uvalena dvouletá
sankce zákazu činnosti Mezinárodní bruslařskou unií (dále jen „ISU”) na základě
krevního profilování (tehdy nové metodě pro určování dopujících sportovců), konkrétně
vyšší hladině retikulocytů v krvi. Jednalo se o vůbec první případ, který se dostal
před CAS na základě nesrovnalostí v biologickém pasu.47 48 Pechstein se odvolala proti
rozhodnutí ISU k CAS s tím, že se v jejím těle za celou kariéru neobjevily žádné
nepovolené látky a svoji vinu tedy tvrdě odmítá. Lékaři Pechstein (prof. Eber a prof.
Zanella) odůvodnili nesrovnalost v pasu jimi údajně diagnostikovanou mírnou anomálií
45
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a krevní poruchou. Tento důvod však tvrdě zamítli odborníci ISU s tím, že výše
jmenovaní specialisté nepředložili žádné důkazy, které by poukazovaly na anomálii,
způsobující výkyvy hladiny retikulocytů, jako je tomu v případě Pechstein.
Důvěryhodnost jejího tvrzení byla také značně narušena tím, že odmítala podstoupit
jakoukoliv klinickou nebo laboratorní činnost, k níž byla od prvního slyšení opakovaně
vyzývána. Nutno dodat, že hodnoty retikulocytů se od dubna 2011 jako zázrakem
ustálily v normálním rozmezí a údajná krevní anomálie se vytratila. 49
Druhým argumentem ze strany německé rychlobruslařky byl fakt, že neposkytla
ISU souhlas k testování jejích krevních vzorků na doping. Tento důvod však CAS
zamítnul s konstatováním, že vyvíjela svou činnost na mezinárodní úrovni více
než dvacet let a startem na závodech ISU se dobrovolně podvolila pravidlům unie,
včetně těch antidopingových.50 CAS potvrdil rozhodnutí ISU a ponechal v platnosti
dvouletý zákaz činnosti, proti čemuž se Pechstein celkem dvakrát odvolala k SFT,
kde argumentovala skutečností, že jmenování rozhodců je silně ovlivněno ve prospěch
sportovních organizací, které mají nezpochybnitelnou možnost dosadit do rozhodčího
panelu osoby úzce propojené se sportovními organizacemi. Soud se však s jejím
odvoláním rychle vypořádal s tím, že si touto skutečností byla vědoma již v průběhu
řízení před CAS, kdy měla otázku nestrannosti v souladu s dobrou vírou podle
švýcarského smluvního práva poprvé řešit. Navíc potvrdil CAS dostatečně nezávislým
na IOC. Soud neshledal důvodnými ani argumenty porušení práva na slyšení nebo
narušení veřejného pořádku, protože nebyly podloženy dostatečnými důkazy.51
Claudia Pechstein se ale s výsledkem odvolání nesmířila a provedla onen
nestandardní krok, tedy žalobu německé bruslařské federace a ISU před německými
obecnými soudy, kde žádala náhradu škody ve výši 4 milionů eur, coby ušlého zisku
ze sportovní činnosti v průběhu její sankce. Soudy se nejprve zabývaly otázkou, zdali
je vůbec v jejich pravomoci věc projednat, respektive jestli je žaloba přípustná.52
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Ve věci rozhodovaly celkem 3 soudní instance a jejich rozhodnutí popíši
na následujících řádcích.

6.1. Zemský soud
Zemský soud byl první instancí, která začala věc projednávat. V jeho rozhodnutí
vyneseném dne 26. 2. 2014 žalobu Pechstein sice zamítl, dospěl však k zajímavým
názorům ve vztahu k systému sportovní arbitráže v případě, kdy je smlouvou založena
jurisdikce CAS.53 Od počátku se ISU odvolávala na nepřípustnost žaloby z důvodu
uzavření rozhodčí doložky a založení pravomoci rozhodčího soudu (CAS).
Její argumentaci soud nepřijal s tím, že rozhodčí doložky, které Pechstein uzavřela
s ISU, jsou neúčinné pro nedostatek svobodného projevu vůle při jejich podpisu.54
Soud uznal, že Pechstein neměla při podpisu rozhodčí doložky jinou možnost,
protože je profesionální sportovkyní a žalovaná strana (jak německá federace, tak ISU)
má na národní, respektive mezinárodní úrovni monopolní postavení dle tzv. Ein-PlatzPrinzipu.55 Podpis rozhodčí doložky byl v případě sportovkyně nutností, aby byla
podporována stranou národní federace a mohla se nominovat na mezinárodní soutěže.
Bez jejího podpisu by se nemohla účastnit soutěží, což je jediný způsob, jak může
vykonávat své povolání. Pechstein a ISU (kvůli jeho monopolnímu postavení)
nevystupovali jako ostatní obchodní partneři a docházelo zde ke vzniku strukturální
nerovnováhy (strukturelles Ungleichgewicht). Na základě chybějící svobodné vůle
sportovkyně při podpisu rozhodčích smluv soud prohlásil tyto smlouvy za neúčinné.
Přesto soud žalobu odmítnul z důvodu existence rozhodčího nálezu, přičemž
se pozastavil zvláště nad tím, proč Pechstein neuplatnila nedostatek svobodného projevu
vůle již v rámci řízení před CAS.

6.2. Odvolací soud
Claudia Pechstein se s tímto rozhodnutím nespokojila a odvolala se proti němu.
Rozhodnutí odvolacího soudu v Mnichově (Oberlandesgericht München, dále jen
„OLG“) vydané 15. 1. 2015
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s německým (pravděpodobně tedy i evropským) veřejným antitrustovým právem, čímž
se stává neplatnou, a tudíž rozhodnutí vydané na základě takové rozhodčí doložky nelze
uznat ve smyslu čl. V., odst. 2, písm. b) Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích
rozhodčích nálezů.57 OLG dospěl ke zcela zásadnímu závěru, že předchozí rozhodnutí
ze strany CAS a SFT nejsou zábranou pro řešení věci před německými soudy
na základě porušení německého soutěžního práva, které je součástí německého
veřejného pořádku.58
Podle OLG došlo k porušení soutěžního práva z důvodu rozhodujícího vlivu
sportovních organizací na jeho složení a tím pádem také ke strukturální nerovnováze
v neprospěch sportovců. Díky této nerovnováze je požadavek ISU, aby byl spor řešen
před CAS zneužitím dominantního postavení ISU. Důležité je dodat, že odvolací soud
se řídil platnými pravidly, upravujícími fungování CAS v roce 2009. Od té doby
proběhla zásadní reforma, která dala za vznik nejvyššímu orgánu CAS - ICAS, nelze
však přehlédnout dominantní postavení a vliv sportovních organizací na jeho složení.
Právě dominantní vliv sportovních organizací byl v rozhodnutí Mnichovského
odvolacího soudu často zdůrazňován a vychází z něj i má doporučení.
OLG uznal, že ustanovení, která upravují výběr potenciálních arbitrů CAS,
upřednostňují sportovní sdružení ve sporech proti sportovcům, čímž způsobují
strukturální nerovnováhu, která ohrožuje neutralitu CAS. Sportovní sdružení jsou
přitom propojena s dvanácti přímo jmenovanými členy (většinou v ICAS), díky čemuž
získávají v rozhodovacím procesu ICAS příznivé stanovisko, které jim umožňuje
prvořadý vliv na složení seznamu rozhodců CAS. Dále, vzhledem k tomu, že dvanáct
členů jmenují sportovní sdružení, nemůže být zachována nezávislost ani zbylých osmi
členů ICAS. Tento nepřiměřený vliv vytváří riziko, že osoby zařazené do rozhodců
CAS převážně nebo dokonce zcela upřednostňují stranu sportovních sdružení
nad sportovci. To platí rovněž o rozhodcích, které sportovní sdružení nenavrhuje,
ale jsou voleni s cílem chránit zájem sportovců nebo na základě jejich nezávislosti,
jelikož jsou určeni členy ICAS, napojenými na sportovní organizace. Nerovnováha
ve prospěch sportovních sdružení rovněž není vyvrácena skutečností, že seznam
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rozhodců CAS obsahuje minimálně 200 osob, jelikož riziko případného zachycení
sportovních sdružení se vztahuje na každou z nich.59
Vyvážený vliv stran na složení rozhodčího tribunálu, který by byl potřebný
k zajištění jeho nezávislosti, tak není poskytnut. Takovýto strukturální nedostatek
ohrožuje neutralitu rozhodčího soudu CAS, jež by měl na rozdíl od obecných soudů
poskytovat záruku, že podobné případy nemohou být rozhodovány rozdílně a zajišťoval
tak rovnocenné podmínky během soutěží pro všechny sportovce. Případ Pechstein
a jeho postup před obecné soudy je podle mě jasným důkazem, že tomu tak není a CAS
bude nucen pro status nezávislého arbitrážního soudu provést nezbytná opatření.

6.3. Spolkový soudní dvůr
Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, dále jen „BGH”) odmítl žalobu
Pechstein jako nepřípustnou, čímž kauzu prozatím uzavřel a učinil tak rozhodnutí první
i druhé instance irelevantním. Nutno zdůraznit slovo prozatím, protože nyní věc řeší
také Evropský soud pro lidská práva a dá se očekávat i podání ústavní stížnosti.
Své rozhodnutí založil Spolkový soudní dvůr na těchto argumentech:
•

(i) CAS je řádným rozhodčím soudem ve smyslu německého práva, tudíž
rozhodčí doložka mezi stranami je platná;

•

(ii) ISU se sice nachází v dominantním postavení (ve formě monopolu), nejedná
se však o zneužití dominantního postavení, pokud je účast sportovců na určité
sportovní akci podmiňována podpisem rozhodčí doložky, podle níž má být
rozhodčím soudem CAS;

•

(iii) Procesní předpisy CAS poskytují dostatečné záruky pro ochranu sportovců
a rozhodčí nálezy CAS podléhají kontrole Švýcarského federálního tribunálu;

•

(iv) Procesní předpisy CAS poskytují sportovcům dostatečnou záruku ochrany
jejich práv, neboť rozhodci jsou vybíráni stranami konkrétního sporu
z uzavřeného seznamu; a

•

(v)

Zájmy

sportovců

a

mezinárodních

sportovních

organizací

jsou

v dopingových věcech postaveny na roveň.60
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Ústředním výsledkem rozhodnutí, které CAS pochopitelně přivítal je potvrzení,
že CAS je řádným rozhodčím soudem podle německého práva. Strukturální
nerovnováhu BGH negoval tím, že procedurální pravidla CAS poskytují sportovcům
dostatečná práva k dosažení rovnováhy. Na rozdíl od druhé soudní instance (OLG
München) BGH rozhodl, že seznam rozhodců je sestaven dostatečně nezávislým
způsobem i přesto, že je stanoven zástupci sportovních organizací. Sportovcům
by podle BGH měla být zaručena nezávislost rozhodců už tím, že mohou vybírat
ze seznamu 150 a více osob, kdy mají možnost odmítnout kteréhokoliv z nich
na základě jeho podjatosti. Tímto rozhodnutím BGH popřel, že by při sestavování
panelu v jednotlivých případech mohlo dojít ke strukturální nerovnováze. Mimoto BGH
zdůraznil, že je ve vlastním zájmu sportovců, aby rozhodčí smlouvu CAS podepsali,
protože poskytuje výhody jak jim, tak sportovním organizacím ve smyslu jeho stálosti
a rychlosti rozhodování.61
Tento závěr mě osobně zklamal, protože nejvyšší soud neuznal racionální
rozhodnutí odvolacího soudu, které by mohlo nabídnout vyhlídku pro demokratickou
reformu CAS bez ohrožení jeho existence. Hrozí, že by podobný postup u obecných
soudů mohli zvolit i jiní sportovci v jiných státech a obcházet tak CAS, což by pro jeho
fungování mohlo mít ničivé následky. CAS byl sice opět uznán nezávislým
a nestranným soudem, nicméně pro jeho další fungování shledávám reformu
nevyhnutelnou.

7. DOPORUČENÍ PRO NÁVRH REFORMY A DISKUSE
Případ Claudie Pechstein mě vedl k zamyšlení, jaké jsou hlavní nedostatky CAS
a které kroky by mohly vést k jejich eliminování, v ideálním případě anulování. Právě
tyto kroky budou náplní zbývající části práce, ve které navrhuji doporučení pro novou
reformu, která se dotýkají celkem 6 oblastí:
Nezávislost ICAS,
Nezávislost jednotlivých rozhodců,
Transparentnost informací o rozhodcích,
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Zveřejnění výsledků řízení CAS,
Zveřejňování správních dokumentů CAS,
Přístup ke spravedlnosti.

7.1. Nezávislost ICAS
Jak jsem již zmiňovala, ICAS je orgánem zodpovědným za přijímání
nejdůležitějších institucionálních rozhodnutí v CAS. Stručně rozhoduje o všech
hlavních institucionálních záležitostech, které mají rozhodující vliv na širší právní
orientaci CAS a jeho judikaturu. Tento svrchovaný orgán CAS je zcela nezávislý.
Zásadním problémem zde shledávám skutečnost, že mnoho členů ICAS mělo nebo stále
ještě má kariéru v rámci národních a mezinárodních sportovních organizací, kde někteří
z nich působili dokonce jako právní poradci. Současný prezident ICAS, John Coates
působil do roku 2017 zároveň jako viceprezident IOC. Tuto skutečnost bych přirovnala
k situaci, pokud by Viceprezident USA při své funkci zároveň předsedal Nejvyššímu
soudu, což mi připadá absurdní. Nerozumím tomu, jak může být tato homogenní
skupina lidí považována za nezávislou na společném zájmu a názorech členů
olympijského hnutí, když vazby ve prospěch sportovních organizací jsou evidentní
a příliš pevné.
Položila jsem si otázku jakým stylem vybírat členy ICAS, aby bylo jejich
složení objektivní a došla jsem ke dvěma řešením, která by ideálně fungovala při jejich
kombinaci. Na jedné straně by měla být provedena nepatrná změna statutu CAS, která
ukládá, že sportovní organizace mohou vybírat pouze 4 členy, přičemž další 4 členové
budou vybíráni zástupci sportovců (na konkrétní konferenci nebo shromáždění např.
FIFPro, UNI, sportovci EU nebo MOV komise sportovců). Zbylých 12 členů bude
jmenovat prvních 8, což při poskytnutí pravomoci zástupcům sportovců automaticky
povede k rovnováze a zajištění nezávislosti a nestrannosti zbylých 12 členů ICAS.
Na druhou stranu pokládám za nezbytně nutné stanovit u všech členů ICAS přísné
individuální požadavky na nezávislost. Všichni by měli splňovat jak kvalitativní
požadavky (tj. vykazovat patřičné právní oprávnění), tak podrobení se omezení střetu
zájmů (tj. členové ICAS musí odstranit všechny osobní, smluvní a finanční vazby
se sportovními organizacemi a zástupci sportovců). Jednoduše řečeno nesmí se stát,
že by na seznamu figuroval člen MOV nebo člen UNI. Cílem prvního návrhu je podat
38

dvě základní řešení pro nezávislost ICAS - výběrové řízení členů a jejich individuální
nezávislost.
Doporučení č. 1: Změna výběrového řízení pro členy ICAS, přičemž sportovní
organizace vyberou 4 členy, 4 členy vyberou zástupci sportovců a společně
vybírají zbylých 12 členů.
Doporučení č. 2: Zavést přísný postup upravující střety zájmů pro členy ICAS.
Členové ICAS by se měli vzdát veškerých svých mandátů v rámci sportovních
organizací a odstranit všechny smluvní a jiné vazby, které mohou vést ke střetu
zájmů.

7.2. Nezávislost jednotlivých rozhodců
Nezávislost samotných rozhodců CAS je nejdiskutovanějším tématem,
spojujícím všechny předchozí případy. Naposledy byla kritizována u odvolacího soudu
v Mnichově, který nebyl proti uzavřenému seznamu rozhodců, ale skutečnost, že podle
současných postupů jsou rozhodci voleni zaujatými ICAS vnímal jako velmi
problematickou.
Tento nepřiměřený vliv vytváří riziko, že osoby zařazené do rozhodců CAS
převážně nebo dokonce zcela upřednostňují stranu sportovních organizací nad
sportovci. To samé platí o rozhodcích, které sportovní sdružení nenavrhuje, ale jsou
vybráni s cílem chránit zájem sportovců nebo na základě jejich nezávislosti, jelikož jsou
určeny členy ICAS, vybranými sportovními sdruženími.62 Vůbec největším nebezpečím
však shledávám možnost opakovaného zvolení rozhodce do jeho funkce stejnou
stranou. V takovém případě se dostává do výhody strana, která se často účastní sporů
před CAS a tím pádem ví, který z rozhodců ji upřednostní před stranou druhou. Jedním
ze způsobů jak se této předpojatosti vyhnout je omezení počtu řízení konkrétní strany
před jedním rozhodcem. Kromě toho by CAS musel zveřejňovat informace o minulých
nominacích rozhodců a ICAS uplatňovat přísnější úroveň kontroly nezávislosti
rozhodců. V případě vypracování seznamu nezávislých ICAS, splňujících výše uvedená
doporučení (viz. doporučení č. 1,2) a možnosti zjištění záznamu o každém rozhodci,
by systém mohl fungovat.

62

OLG Munchen, part II. 106.
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Z toho vyplývají následující doporučení:
Doporučení č. 3: Omezit počet případů, ve kterých bude rozhodce posuzovat
případ jedné určité strany (například čtyřikrát během čtyřletého mandátu).
Doporučení č. 4: CAS by měl poskytnout podrobné informace o minulých
nominacích každého rozhodce.

7.3. Transparentnost informací o rozhodcích
Seznam rozhodců CAS na internetových stránkách CAS63 poskytuje příliš málo
informací pro to, aby mohly být strany komplexně informovány o jejich působnosti
v rámci sportovních organizací, ať už se jedná o samotné arbitrážní řízení nebo
působnost arbitra na různých pozicích v nich. Zde se opět i kvůli výše zmíněné
možnosti znovuzvolení rozhodce dostávají do výhody sportovní organizace. Zejména
ty z nich, které se zapojily do více arbitrážních řízení před CAS, budou pravděpodobně
disponovat databází různých postojů rozhodců, jelikož budou jako přímí účastníci mít
přístup k nezpracovaným údajům. Sportovci, kteří nebudou mít tak silný právní tým,
aby se vyrovnal znalostem sportovních organizací, budou oproti nim ve značné
nevýhodě.
Řešením by mohla být úplná transparentnost profilu se záznamy u každého
arbitra CAS. Záznamy by obsahovaly výčet sporů, ve kterých rozhodce působil a také
informace o jejich osobním životě, hlavně vztazích se sportovními organizacemi.
Zvláštní pozornost by přitom měla být věnována smluvním vztahům nebo jiným
významným osobním, popřípadě finančním vztahům se sportovními organizacemi
a jinými příslušnými zúčastněnými stranami ve sportu.
Doporučení č. 5: Zavedení přísnějších pravidel pro zveřejňování údajů
o rozhodcích, které budou veřejně dostupné na internetových stránkách CAS,
přičemž musí povinně dokumentovat veškeré údaje o současných i minulých
smluvních vztazích se sportovními organizacemi a dalšími účastněnými
stranami z oblasti sportu.
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List of arbitrators (general list). TAS/CAS [online]. [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: http://www.tascas.org/en/arbitration/list-of-arbitrators-general-list.html.
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7.4. Zveřejnění výsledků řízení CAS
Systematické zveřejňování výsledků řízení bych viděla jako velice účinný
prostředek v kontrole nezávislosti rozhodců pro zúčastněné strany. V současné době
zveřejňuje CAS pouze zlomek z nich, protože článek R59 kodexu uvádí, že rozsudek
nebo tiskovou zprávu uvádějící výsledky řízení CAS zveřejní, pokud se obě strany
nedohodnou, že informace zůstanou důvěrné.
CAS by měl poskytovat celosvětově rovné podmínky pro řešení sporů,
vyplývajících z mezinárodního sportu, což je na jednu stranu platným důvodem
k uložení globální jurisdikce CAS, na oplátku by však pro naplnění rovnosti měl
zveřejňovat všechna rozhodnutí, která uděluje. Velice snadno by se toho dalo dosáhnout
změnou článku R59 kodexu, konkrétně úpravou výše uvedené věty takto: ,,rozsudek
nebo tiskovou zprávu je CAS po průběhu řízení povinen vždy zveřejnit”.
Plné zveřejnění rozhodnutí CAS by znamenalo, že žádná ze zúčastněných stran
by nemohla mít výhodu znalosti více informací než strana druhá. Podobně jako u výše
zmíněného případu transparentnosti se zde totiž jinak do výhody dostávají sportovní
organizace, které mají přístup k mnohým rozhodnutím CAS, na něž se mohou
odvolávat. Naproti tomu široká veřejnost a sportovci kvůli nedostupnosti informací
nejsou schopni zpětně průběh řízení objektivně zhodnotit. Transparentní přístup ve
zveřejňování výsledků řízení vidím do budoucna jako důležitý princip procesní
spravedlnosti, díky kterému by byl CAS podroben také kritické kontrole veřejnosti.
Doporučení č. 6: CAS systematicky zveřejňuje na svých internetových
stránkách výsledky všech odvolacích řízení u něj vedených.

7.5. Zveřejňování správních dokumentů CAS
Pokud vyžadujeme transparentnost, měl by ji vykazovat i samotný CAS, který
velice neochotně zveřejňuje svůj administrativní materiál. Přesněji řečeno nelze zjistit
informace o finančních záznamech CAS nebo přesné obsahy diskuzí vedených uvnitř
ICAS, což se podle mě neslučuje s veřejnou funkcí CAS v globálním sportu.
Transparentnost, sloužící jako nástroj k veřejné kontrole bych proto viděla jako klíčový
prvek zodpovědnosti CAS. Z toho důvodu je důležité aby CAS přijal transparentní
správní postupy, například zveřejňování zápisů z jednání ICAS a výročních zpráv.
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Doporučení č. 7: CAS systematicky zveřejňuje na svých internetových
stránkách všechny klíčové administrativní dokumenty (např. protokoly z jednání
ICAS a výroční zprávy).

7.6. Přístup ke spravedlnosti
Jedním z největších problémů v přístupu ke spravedlnosti v oblasti sportu
je finanční nedostupnost CAS. Sportovci, kteří nejsou součástí velice úzkého kruhu
,,superhvězd” si tak řízení před CAS nemohou dovolit. Výše poplatku je stanovena
článkem R64.1 kodexu, který uvádí: ,,při podání žádosti/odvolání žalující
strana/navrhovatel zaplatí nevratný poplatek za soudní kancelář v hodnotě 1 milionu
švýcarských franků”.64 Strany mimo to platí zálohy na náklady rozhodčího řízení
a náklady na vlastní svědky, odborníky a tlumočníky.65 Pokud není spor spjat
s rozhodnutím mezinárodní federace v disciplinárních věcech66, bude muset odvolatel
uhradit náklady na rozhodčí řízení, což je obvykle několik tisíc švýcarských franků.
Stává se stále častěji, že sportovci jsou nuceni jít před CAS povinnou rozhodčí
doložkou, ale nemohou si řízení finančně dovolit. Obzvláště pak sportovci,
čelící sporům v dopingových případech, které vyžadují nákladné vědecké šetření.
V posledních letech se začal CAS touto otázkou zaobírat a navrhl systém dvou
mechanismů: pro-bono seznam právníků a postup poskytující právní pomoc
pro sportovce ve finančních potížích. Tyto kroky pochopitelně směřují správným
směrem, ale jak ukázaly některé praktické zkušenosti67, jsou bohužel stále nedostačující.
Každý by měl mít právo na ,,svůj den u CAS”, obzvláště pak sportovci s povinnou
rozhodčí doložkou.
Tradičně se dostáváme k otázce nerovnosti mezi sportovci a sportovními
organizacemi, které jsou mnohem movitější a mohou si tak řízení dovolit.
Tuto nerovnost vnímám v rozporu se samotnou podstatou spravedlivého procesu a měla
by být napravena. Rovnost by mohla nastat v případě, že by sportovní organizace, které
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Platí i v případě odvolání proti rozhodnutí, které vydaly mezinárodní federace v disciplinárních věcech,
viz článek R65.2 CAS.
65
Viz článek R64.2 a R64.3 CAS.
66
Viz článek R65 CAS.
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2015
[cit.
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Dostupné
z:
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-court-of-arbitration-for-sport-after-pechstein-reform-orrevolution.
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smlouvou stanoví jurisdikci CAS, souhlasily s tím, že na nich za tuto exkluzivitu budou
vybírány poplatky na každém řízení.
Doporučení č. 8: CAS financuje prostřednictvím poplatku, vybraném na
sportovních organizacích komplexnější a dostupnější systém právní pomoci
pro žadatele v CAS, kteří nemají dostatečné finanční prostředky.
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8. ZÁVĚR
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo identifikovat konkrétní strukturální
nedostatky CAS a navrhnout doporučení pro reformu, která se zdá být nevyhnutelnou.
Identifikaci nedostatků předcházelo vpracování kapitol o arbitrážích obecně
a Mezinárodní sportovní arbitráži CAS. Tyto dílčí cíle, které pokládám za splněné, jsem
si vytyčila hlavně z důvodu pochopení arbitrážního řízení a fungování CAS.
V teoretické části jsem se věnovala celkem podrobně odvolacímu řízení, neboť
právě tento typ bývá spojován s dopingovými spory, vyskytujícími se ve všech
případových studiích, které jsem uvedla v rámci otázky nezávislosti a nestrannosti CAS.
Téma dopingu však není pro cíl práce stěžejní, daleko důležitějším aspektem
je napadení rozhodčího nálezu před Švýcarským federálním tribunálem na základě
chybného, neregulérního složení tribunálu u všech zmíněných případů. Již případové
studie mi napomohly poodhalit strukturální nedostatky CAS, konkrétně případ Valverde
v. CONI, WADA ukázal složitost dokazování podjatosti u rozhodců CAS, kauza
Elmara Gundela upozornila na četné vazby mezi CAS a IOC a dala za vnik nejvyššímu
orgánu ICAS a případ Larrisy Lazutinové a Olgy Danielovové upozornil na financování
CAS ze strany IOC.
Z pohledu naplnění cíle práce byla však klíčová kauza Pechstein, která na rozdíl
od předchozích neskončila před Švýcarským federálním tribunálem, ale dostala se před
německé obecné soudy a vyřešena není dodnes, čímž se stává aktuální. Pokud by CAS
představoval nezávislou arbitrážní instituci, jak doposud tvrdil SFT, pomyslná
Pandořina skříňka případu Pechstein by znovu otevřena nebyla. Pro svá doporučení
uvedená v poslední kapitole jsem čerpala převážně z rozsudku OLG München, který
došel ke zcela zásadním závěrům, co se týče dalšího fungování CAS. Potvrdil,
že v případě Pechstein došlo k porušení soutěžního práva z důvodu rozhodujícího vlivu
sportovních organizací na jeho složení a tím pádem také ke strukturální nerovnováze
v neprospěch sportovců. Dále uznal dominantní postavení a vliv sportovních organizací
na složení ICAS, což je vzhledem k jeho statusu nezávislého orgánu alarmujícím
zjištěním.
V poslední kapitole jsem na základě analýzy všech předchozích případů a hlavně
tedy případu Pechstein navrhla doporučení pro novou reformu. Doporučení se dotkla
celkem šesti oblastí, ve valné většině otázky nezávislosti a nestrannosti rozhodců.
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První oblastí byla již zmiňovaná nezávislost ICAS, pro kterou jsem navrhla
systém volby jeho členů tak, abych zamezila převažujícímu vlivu ze strany sportovních
organizací a docílila rovnocenných podmínek pro sportovce. Jejich vliv by však nemohl
být dostatečně omezen bez přerušení střetu zájmů každého z členů ICAS, které zajišťuje
druhé doporučení. Další oblastí byla nezávislost jednotlivých rozhodců, která je jednou
z vůbec nejdiskutovanějších, naposledy kritizována odvolacím soudem v Mnichově.
Zde jsem narazila na problém, upřednostňování strany sportovních organizací
nad sportovci a také možnosti opětovného zvolení rozhodce. Proto jsem omezila počet
případů, kdy rozhodce může posuzovat případ jedné určité strany. Třetí oblast se týkala
transparentnosti informací o rozhodcích (kvůli nedostatečnému počtu informací
na stránkách CAS), ze které vyplynulo doporučení transparentnosti profilu každého
rozhodce s povinně zveřejňovanými údaji. Čtvrtá oblast se týkala zveřejňování výsledků
CAS, v níž jsem doporučila povinné zveřejnění všech odvolacích řízení u CAS.
Pátá oblast se dotkla zveřejňování správních dokumentů, kde jsem navrhla systematické
zveřejnění všech administrativních dokumentů pro dovršení transparentnosti CAS.
Poslední oblastí, kterou pokládám za velmi důležitou, byl přístup ke spravedlnosti,
ve které jsem řešila problém dostupnosti řízení. Řízení je totiž velice nákladnou
záležitostí, a tím se stává pro mnohé ze sportovců nedostupným. Z toho důvodu jsem
navrhla financování řízení prostřednictvím poplatku, vybraném na sportovních
organizacích. Při konečném počtu osmi doporučení pro šest oblastí se domnívám,
že cíle práce byly splněny, podobně jako všechny dílčí úkoly, jež jsem si stanovila.
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