7.5

ŘEŠENÍ SPORŮ UVNITŘ ASOCIACE A FEDERACE / PŘÍKLAD FOTBAL

V návaznosti na předchozí text v kapitole řešení sporů se dostáváme do ryze autonomního
prostředí sportu, a to včetně autonomie konkrétní asociace pro druh sportu kopaná a
hokej. Strukturu orgánů asociace, právní rámec a způsoby řešení sporů budou podrobně
popsány na příkladu fotbalu a zřejmý rozdíl v pojetí rozhodčí komise uvnitř asociace bude
dán porovnáním s hokejem.
Po linii sportovní, ve snaze kontrolovat svěřený autonomní prostor a nepustit z rukou i
rozhodování sporů, zakotvují svazy do stanov a rozhodujících dokumentů nejen rozhodčí
komise a rozhodčí doložky, ale zavazující své členy k řešení sporů výhradně před orgány
asociace, a to pod hrozbou sankce nebo vyloučení. Samozřejmě s limitem použití ObčZ §
258 na soudní přezkum rozhodnutí. Stejně to v předpisech odkazuje i FIFA.
Organizátorem a představitelem fotbalu v ČR je Fotbalová asociace ČR (FAČR). Ta byla
založená v roce 1901, o šest let později vstoupila do FIFA, https://www.fifa.com/ a v roce
1954 se stala členem UEFA. https://www.uefa.com/
Základním předpisem FAČR jsou její stanovy, které upravují strukturu a řízení asociace. V
rámci FAČR působí i komise a pracovní skupiny.
https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1
Článek 15 Základní práva a povinnosti členů Asociace
Každý člen Asociace má zejména právo:
c) dovolávat se svých práv člena Asociace u příslušných orgánů Asociace;
f) obrátit se, po vyčerpání všech prostředků, které vyplývají z těchto Stanov a
předpisů na jejich základě vydaných, na soud, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí
orgánu Asociace pro jeho rozpor se zákonem nebo s těmito Stanovami; každý člen
Asociace má též právo domáhat se přezkumu rozhodnutí orgánu Asociace u
Rozhodčího soudu pro sport se sídlem v Lausanne, tak jak je stanoveno v
předpisech FIFA a UEFA;
Článek 17 Soustava orgánů Asociace, Ligové fotbalové asociace a Sbor rozhodců
1. Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada. Valnou hromadu tvoří její delegáti
ustanovení v souladu s těmito Stanovami.
2. Volenými orgány Asociace jsou:
a) Výkonný výbor;
b) Revizní a kontrolní komise;
c) Odvolací komise.
Ta rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím
komisí pro řízení soutěží na republikové úrovni ve věcech
soutěžních a disciplinárních. Podrobnosti o činnosti odvolací upravuje
Rozhodčí řád FAČR.
3. Dalšími orgány Asociace jsou zejména:
c) Ligové shromáždění;
d) Etická komise;
f) další komise, které ustavuje Výkonný výbor.
4. Členové orgánů Asociace jsou voleni nebo jmenováni pouze z fyzických osob, které
jsou bezúhonné, zletilé, plně svéprávné a jsou členy Asociace.
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Orgány pro řešení sporů jmenované výkonným výborem
Článek 26 Stanov Sbor rozhodců a rozhodčí senáty
1. Sbor rozhodců má neomezený počet členů, zapsání provede VV
3. Funkce rozhodce je neslučitelná s:
a) funkcí člena voleného i dalšího orgánu Asociace,
b) výkonem zástupce účastníka rozhodčího řízení v prvním i ve druhém stupni.
6. Rozhodují jediným rozhodcem, anebo ve tříčlenném senátu,
8. Proti rozhodnutí v prvním stupni je možné podat ve lhůtě 21 dnů odvolání. Rozhodují o
něm rozhodci Sboru rozhodců ve druhém stupni v pětičlenném odvolacím senátu.
10. Rozhodnutí vynesená v rozhodčím řízení jsou závazná pro všechny, jichž se týkají.
11. Jediný rozhodce a senát ani odvolací senát nejsou rozhodčími komisemi spolku podle
ObčZ § 265 a na jejich činnost se nevztahují ustanovení zvláštního zákona (ZZVŘ a ZRŘ).
12. Podrobnosti rozhodčího řízení podle tohoto článku upravuje Procesní řád.
Profesionální sportovci převážně v kolektivních sportech jsou na základě ustanovení stanov
a ve vzorových smlouvách asociací povinni uzavírat s kluby smlouvy, ve které jsou
vybaveny rozhodčími doložkami, podle nichž budou své případné spory řešit výhradně
před orgány asociace, popř. v rámci sportovních arbitráží.
Ve FAČR je rozhodčí doložka zakotvena ve vzorové profesionální smlouvě a je
následujícího znění: „Jakýkoli spor mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo
vzniklý v souvislosti s ní bude rozhodnut na návrh kterékoli ze smluvních stran v souladu s
předpisy Fotbalové asociace ČR třemi rozhodci ustanovenými podle těchto předpisů ze
Sboru rozhodců; rozhodčí nález, jímž byl spor takto rozhodnut, může být k žádosti některé ze
smluvních stran nebo k žádosti obou přezkoumán v souladu s předpisy Fotbalové asociace
ČR Arbitrážní komisí Fotbalové asociace ČR. Tímto ustanovením není dotčena možnost
domáhat se přezkumu rozhodnutí orgánu Fotbalové asociace ČR u Rozhodčího soudu pro
sport se sídlem v Lausanne, tak jak je stanoveno v předpisech FIFA a UEFA.“
Procesní řád FAČR, článek 17 Rozhodčí řízení
1. Z hlediska věcné příslušnosti se v souladu s čl. 17 odst. 7 Stanov v rozhodčím řízení
rozhodují spory mezi členy Asociace:
z písemných smluv mezi:
členskými kluby a hráči, jde-li o profesionální smlouvy registrované Asociací,
členskými kluby a trenéry,
členskými kluby v záležitostech týkajících se přestupů a hostování hráčů,
registrovanými zprostředkovateli a hráči, jde-li o smlouvy evidované Asociací,
registrovanými zprostředkovateli a členskými kluby,
b) týkající se nad rámec smluvních vztahů podle písmena a) placení stanoveného
odstupného a tréninkových kompenzací.
4. V rozsahu věcné příslušnosti podle odstavce 1 jsou členové FAČR povinni řešit své
spory v rozhodčím řízení podle tohoto řádu.
ZVLÁŠTNOSTI
Jak již bylo popsáno v předešlém textu, zásadním pro vymahatelnost rozhodnutí rozhodčích
komisí je splnění podmínek pro jejich zřízení podle ObčZ a dalších zákonů, kterými jsou:
ZRŘ
Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčích řízeních ve znění pozdějších předpisů
ZŘS
Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
ZZVŘ
Zákon č. 304/2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
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Do účinnosti ObčZ (2014) rozhodnutí vzešlá z rozhodčích řízení v rámci českého sportu tedy
neměla povahu soudně vykonatelných exekučních titulů. Jejich výkon byl možný toliko
přes vnitřní sankční mechanismy – pokuty, DŘ, odebrání bodů, zákaz činnosti).
Od roku 2014 však závisí na té které asociaci, zda naplní podle uvedených zákonů požadavky
na zřízení rozhodčí komise. Ve FAČR v článku 12 Stanov je vynutitelnost jejího rozhodnutí
výslovně omezena pouze na právní prostředky zakotvené v interních normách bez obecné
povahy.
Naproti tomu svaz českého hokeje (ČSLH) má zřízenu Smírčí komisi, která má podle svého
statutu a obecného práva povahu rozhodčího orgánu podle zákona což znamená, že její
rozhodnutí mají tzv. exekuční titul a mohou být vymáhána podle obecného práva např.
exekutory. Podmínkou platnou pro tento postup je samozřejmě zakotvení rozhodčí doložky
např. do smluv mezi hráči a profesionálními kluby, což je v prostředí českého hokeje hojně
využíváno.
ŘÍZENÍ PROFESIONÁLNÍHO FOTBALU
Ligové shromáždění a orgány Ligové fotbalové asociace (LFA)
Článek 27 Ligové shromáždění
1. Ligové shromáždění je orgán složený ze zástupců členských klubů I. a II. ligy…,
2. Po dobu účinnosti Rámcové smlouvy Ligové shromáždění nevykonává v rámci
asociace žádnou působnost.
Článek 28 Ligový výbor
1. Ligový výbor je orgánem LFA, který má 7 členů, kteří jsou v souladu se stanovami
Ligové fotbalové asociace voleni jejím nejvyšším orgánem – ligovým grémiem.
Článek 29 Disciplinární komise LFA
1. Disciplinární komise je orgán LFA, který má nejméně 5 členů.
2. Do působnosti DK po dobu účinnosti Rámcové smlouvy patří rozhodovat v
disciplinárním řízení v souladu se Stanovami a Disciplinárním řádem.
4. V případě zániku účinnosti Rámcové smlouvy přejde působnost disciplinární
komise LFA na Etickou komisi, neurčí-li tyto Stanovy něco jiného.
MEZINÁRODNÍ PROSTOR FOTBALU PŘES FIFA
Mimosoudní ochrana u nadnárodní asociace podle předpisů nadnárodních asociací
např. FIFA je zakotven v Přestupním řádu FIFA.
https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/247?category=1
Ten v článku 23 a 24 říká: „Aniž by bylo dotčeno právo hráčů a klubů obracet se na obecné
soudy rozhoduje FIFA svými orgány:
Výbor pro status hráčů (článek 23)
pracovněprávní spory mezi klubem nebo asociací a trenérem s mezinárodním
prvkem, spory mezi kluby náležejícími do různých asociací,
Komora pro řešení sporů (článek 24)
spory mezi kluby a hráči souvisejícími se zachováváním smluvní stability,
pracovněprávní spory mezi klubem a hráčem s mezinárodním prvkem, spory
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související s náhradami nákladů na trénink nebo s mechanismem solidarity mezi
kluby náležejícími do různých asociací;
spory související s mechanismem solidarity mezi kluby náležejícími do téže asociace,
je-li předmětem sporu přestup hráče mezi kluby náležejícími do různých asociací;
Proti rozhodnutí Komory pro řešení sporů se lze odvolat k Mezinárodní sportovní
arbitráži (CAS).“
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