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Abstrakt 

Název: Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat aktuální možnosti ochrany 

příjmu pro profesionální sportovce plynoucích ze zákonů platných na území 

České republiky, soukromoprávních úprav vybraných zastřešujících 

organizací sportu v České republice a v nabídce pojištění běžně dostupných 

na českém trhu. 

Metody: V práci je užito kvalitativní metody výzkumu technikou polostrukturovaného 

hloubkového rozhovoru s odborníkem v oboru finančního poradenství se 

zaměřením na profesionální sportovce. Dále je užito analýzy sekundárních 

dat nabídky jednotlivých pojišťoven a jiných subjektů nabízejících na českém 

trhu životní pojištění a úrazové pojištění. 

Výsledky: Výsledky práce ukázaly, že existuje řada možností, jak profesionální 

sportovci mohou chránit svůj příjem. Vzhledem k nedostatečné právní úpravě 

musí s ochranou příjmu spoléhat sami na sebe, ale zároveň je jim tím dána 

volnost volby právní formy, v které vykonávají svou činnost a podle které 

odvádí daně z příjmu. Z nich se tou nejefektivnější jeví forma živnosti. Na 

komerčním trhu mají sportovci možnost sjednat si pojištění ke krytí rizik 

ovlivňující výši příjmu. Pojištění nabízena samotnými bankami byla shledána 

buď jako nedostatečná ve výši nabízených limitů a pojistného plnění anebo 

jako částečně vyhovují, ale drahá. Na českém trhu již existují instituce, které 

nabízí komplexní služby pro profesionálního sportovce, včetně pojištění, 

a jak bylo zjištěno, spolupráce s nimi se jeví jako nejefektivnější možností 

pro ochranu příjmu.  

Klíčová slova: OSVČ, zaměstnanec, pojištění, profesionální sportovní smlouva, 

zdanění 

  



 

 

Abstract 

Title: Income protection of professional athletes 

Objectives: The main aim of this bachelor thesis is to analyse current possibilities of 

income protection for professional athletes resulting from the laws valid in 

the Czech Republic, private law adjustments of selected sport organizations 

in the Czech Republic and in the offer of insurance commonly available on 

the Czech market. 

Methods: In the thesis is used a qualitative method of research using the technique of 

semi-structured in-depth interview with an expert in the field of financial 

consulting with a focus on professional athletes. Further, the analysis of 

secondary data offered by individual insurance companies and other entities 

offering life insurance and accident insurance on the Czech market is used. 

Results: The results of the thesis have shown that there are a number of options for 

professional athletes to protect their income. Given the lack of legislation, 

they have to rely on themselves to protect their income, but at the same time 

they are given the freedom to choose the legal form in which they operate 

and under which they pay income taxes. Of these, the most effective form 

appears to be the licensed trade. In the commercial market, athletes have the 

option to take out insurance to cover income-related risks. The insurance 

offered by the banks themselves was found either to be insufficient in terms 

of the limits offered and the indemnity offered, or as partially satisfactory 

but expensive. There are already institutions on the Czech market that offer 

comprehensive services for professional athletes, including insurance, and 

it has been found that cooperation with them appears to be the most effective 

option for income protection. 

Keywords: Self-employed, employee, insurance, professional sport contract, taxation 
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1 ÚVOD 

Profesionální sport je velmi populární oblastí, která má velký tělovýchovný, kulturní, 

společenský, ale i marketingový vliv. Právě vliv v oblasti marketingu je za poslední 

dekádu  značný a nelze si například nevšimnout snad na žádném sportovním stadionu 

množství log a názvů firem či produktů. To přináší do této oblasti velký objem peněz 

a vidina relativně vysokého výdělku z vykonávání oblíbeného sportu láká velké množství 

především dospívajících sportovců. 

Bohužel ne vždy bývá vše tak růžové, jak můžeme vídat v televizi nebo na sociálních 

sítích. Tímto myslím především situaci, kdy se finanční příjem sportovce z výkonu 

sportovní činnosti z nějakého důvodu poklesne. Důvody mohou být, vztaženo na příklad 

fotbalisty, kupříkladu nesympatie s trenérem a nenasazování do základní sestavy či do 

zápasů obecně, opoždění nebo nevyplácení mzdy klubem, nebo zranění, případně 

i s nějakými dlouhodobými či trvalými následky. Dále nelze opomenout riziko při 

sportech, k jejichž vykonávání sportovec potřebuje nákladné vybavení, které si mnohdy 

pořizuje na vlastní náklady, nebo pokud je mu poskytnuto v rámci sponzorství, ale sám 

za něj ručí. V situaci, kdyby bylo sportovci toto vybavení odcizeno, byla by jeho účast 

v soutěži omezena a výkon výdělečné činnosti také. Tím vším by vznikla finanční škoda.  

 V případě velkých sportovních hvězd typu Cristiano Ronaldo, Peter Sagan, Tiger 

Woods nebo Serena Williams tato rizika nejsou až tak velkým problémem, protože 

většinou jejich příjem je v řádech desítek až stovek miliónů dolarů měsíčně. Jsou také 

marketingově velmi silnými osobnostmi, A případné vybavení k výkonu sportu je 

hrazeno sponzorem i v případě poškození, nebo krádeže. Pokud se svými penězi rozumně 

hospodaří, či je dokonce i smysluplně investují, tak je i dlouhodobější výpadek příjmu ze 

sportovní činnosti nemusí ohrozit. Zůstaneme-li při zemi a v českém prostředí,  právě 

výše zmíněná rizika mohou být pro profesionálního sportovce zásadní a až existenčně 

ohrožující. Vezmeme-li v potaz, že jde o člověka, který živý rodinu, splácí hypotéku 

a leasing na auto, tak výpadek či pokles příjmu může ohrozit jeho jinak úspěšnou kariéru 

a negativně ovlivnit životní úroveň jeho i jeho rodiny.  

Jak již samotný název práce napovídá, je dobré se proti těmto rizikům, ohrožujícím 

příjem sportovce, chránit. Abych mohl možnosti služeb ochrany příjmu konkrétně popsat 
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a jasně určit, komu jsou tyto služby určeny, tak v teoretické části této práce definuji 

profesionálního sportovce, a pokusím nabídnout vhled do prostředí a fungování 

profesionálního sportu v České republice. V tomto ohledu bude nejdůležitější popsat 

jednotlivé právní formy, ve kterých mohou profesionální sportovci vykonávat svou 

výdělečnou činnost a jaké ochrany příjmu jim každá forma nabízí. Na téma právní úpravy 

oblasti profesionálního sportu a profesionálních sportovních smluv bylo již napsáno 

mnoho publikací a bakalářských či diplomových prací. Z toho důvodu bude toto téma 

zpracováno v teoretické rovině a nebudu se dále věnovat ve vlastní analýze. Navazujíc na 

to v praktické části zanalyzuji možnosti, kterými sportovci mají možnost chránit svůj 

příjem. Z těchto možností budu nejvíce věnovat pozornost analýze nabídky služeb pro 

profesionální sportovce na komerčním trhu, zejména pojištění. 

Smyslem celé  práce je nastavit zrcadlo aktuálnímu stavu prostředí profesionálního 

sportu a poskytnout přehled v problematice ochrany příjmu profesionálním sportovcům. 

Závěrem proto bude stručné zhodnocení aktuálního stavu a spíše polemika než návrh 

k dalšímu vývoji v tomto odvětví.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat aktuální možnosti ochrany příjmu 

pro profesionální sportovce plynoucích ze zákonů platných na území České republiky, 

soukromoprávních úprav vybraných zastřešujících organizací sportu v České republice 

a v nabídce pojištění běžně dostupných na českém trhu. 

2.2 Úkoly 

K dosažení hlavního cíle je potřeba stanovit dílčí úkoly, kterými jsou:  

- definovat profesionálního sportovce a profesionální sportovní smlouvu 

- analyzovat formy, ve kterých sportovec může vykonávat svou profesionální 

činnost na území České republiky 

- provést hloubkový rozhovor s odborníkem v oboru s nabídkou služeb pro 

ochranu příjmu profesionálních sportovců 

- provést vlastní analýzu pojistných produktů dostupných na českém trhu 

- na základě získaných informací popsat aktuální stav, jeho nedostatky a přednosti  

- navrhnout doporučení pro sportovce, jak co nejefektivněji chránit svůj příjem 

před negativními vlivy, které ho mohou omezit 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

K přehledné  orientaci v tématu a jednoznačnému určení, kam a na koho je tato práce 

směřována, je nejprve nutné  vymezit termíny, kterými se zde budu zabývat. Těmi jsou 

především pojmy sport, sportovec a profesionální sportovec.  

Po identifikaci profesionálního sportovce  přiblížím, v jakém prostředí tito sportovci 

působí. Jedná se totiž o prostředí velmi specifické z právního, společenského i pracovního 

hlediska. Mohlo by se  zdát, že toto prostředí je velice průhledné. Např. ve sportovních 

zprávách v přestupním období slýcháváme kdo, kam a za kolik přestupuje a jak velký 

bude mít příjem v novém působišti. Nicméně to je pouze špička ledovce, která je viditelná 

veřejností. V první řadě je pro sportovce profesionála  asi nejdůležitější volba statusu, 

v kterém bude svou činnost vykonávat. To se totiž odráží v typu smluv, které bude 

uzavírat s kluby nebo sponzory, a především ve velikosti a způsobu zdanění jeho příjmu. 

Kromě samotných sportovců se v tomto prostředí pohybuje mnoho dalších institucí a lidí. 

Působí zde sportovní agenti či agentury zastupující sportovce především při vyjednávání 

s kluby či sponzory. Právě tito sportovní agenti mají mnohdy k sportovcům velmi blízký 

vztah, kolikrát i bližší, než mají sportovci ke své rodině. Proto jim také budeme věnovat 

jednu podkapitolu, v níž se zaměříme na jejich činnost.  

Být profesionálním sportovcem je velmi rizikovým povoláním, a jak tomu bývá 

i v běžném životě, proti rizikům je dobré být pojištěn. Před rozborem samotných pojištění 

vhodných pro sportovce se zaměřím na profesionální sportovní smlouvu. Popíši, o jaký 

dokument se jedná, a hlavně jaké jsou náležitosti takovéto smlouvy a jak jsou v ní  

nastaveny podmínky výplaty a krácení mzdy v případech, kdy sportovec svou činnost 

může vykonávat omezeně nebo ji nemůže vykonávat vůbec. Např. vlivem zranění 

spojeného s výkonem z daného nebo jiného sportu, nemoci, nebo nominací pouze mezi 

náhradníky. Po zjištění možných jistot plynoucích z profesionální sportovní smlouvy 

stručně rozeberu téma pojištění a jeho využitelnost v profesionálním sportu. 

3.1 Vymezení a definice sportu 

Sport je společensky rozsáhlý fenomén a běžně používaný pojem, lze tedy 

předpokládat, že dnes již každý ví, co si pod tímto pojmem představit a dokázal by ho  

alespoň jednoduše a obecně popsat. Dle Králíka (2001) to ví alespoň do té doby, než by 

pojem sportu měl vysvětlit někomu třetímu. Nicméně pomineme-li i Králíkovu glosu, 
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dostáváme se do problému, že ve finále neexistuje jednotný názor na vymezení tohoto 

pojmu. To zejména i proto, že sport zasahuje do řady odvětví od filozofie a sociologie 

přes ekonomii a politiku až po biologii, které si pojem definují vždy podle své potřeby. 

Hledat tedy nějakou ucelenou definici obsahující celý význam tohoto slova nedává smysl 

a ani bychom ji nenašli. 

Původ samotného slova pochází z latinského deportare přeloženo jako rozptýlit se 

nebo bavit se (Sluka, 2007). Lze snadno vypozorovat, že sport je činnosti sloužící 

k zábavě člověka. Nelze však ale tvrdit, že každá činnost, která slouží k zábavě je sport.  

Kubíček (2012) vymezuje následující charakteristiky sportu: dobrovolnost výkonu 

sportovní činnosti, tělesná aktivita a pohyb, soutěživost a dosahování co nejlepších 

výsledků, vymezení hranic sportu sportovními pravidly, institucionalizace daného 

sportovního odvětví, tradice a akceptace jednotlivých sportů v daném státě. Zde je 

potřeba doplnit, že ne u všech sportů musí platit všechny výše zmíněné charakteristiky 

zároveň. 

Podobně jako Kubíček (2012), i Králík (2001) přikládá sportu charakteristické rysy, 

než aby sport konkrétně definoval. Tyto rysy navíc dělí na primární a sekundární. Za 

primární rysy považuje pohybovou aktivitu, vnímání určité činnosti společností jako 

činnost sportovní a prvek soutěživosti, který sport odlišuje od her. Za sekundární rysy 

považuje rizikovost sportu, která je ale charakteristickým znakem pouze některých 

sportovních odvětví, a fakt, zda je sport regulován sportovními normami. 

Při nahlédnutí na sport z právního hlediska, například v zákoně č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů je sport definován následovně. „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“ (zákon 

č. 115/2001 Sb. § 2 odst. 1). 

Jelikož je Česká republika členskou zemí  Evropské unie, nelze opomenou ani 

definici Rady Evropy v Bílé knize sportu. Ta pro své účely definuje sport jako „veškeré 

formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují 

o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských 

vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ (Bílá kniha sportu). 
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Tyto dvě výše zmíněné definice zde uvádím právě proto, že dle mého názoru nejlépe 

vystihují široký záběr sportu. V literatuře lze najít i mnoho dalších definic, nicméně ty už 

se omezují například čistě na organizovanou činnost nebo činnost soutěžní. Aby se 

činnost mohla nazývat sportem, musí tato aktivita splňovat podmínku, že se jedná 

o tělesnou aktivitu, a navíc s cílem vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní 

pohody, jak zmiňuje i definice v Bílé knize sportu, z které budeme i dále vycházet. Těžko 

tedy lze považovat za sport dřevorubeckou činnost v lese nebo činnost hasičů, i když se 

jedná o tělesnou aktivitu  navíc fyzicky náročnou. Dnes se již ale i tyto činnosti provozují 

jako sport, ale u nich jde právě o zmíněné vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice, 

případně dosažení výsledků v soutěžích, jak definice dále říká. Existují však sporty, které 

i přes takto širokou definici stojí na samém okraji a lze stěží určit, zda se jedná opravdu 

o sport, či nikoliv. Takovými sporty jsou například jóga nebo šachy. Obtížně je lze zařadit 

právě proto, že nesplňují definici v celém jejím znění, ale pouze z části tím, že se jedná 

o aktivitu usilující o zlepšení duševní pohody, nebo o dosažení výsledků v soutěži. Pro 

jasnost a jednoduchost budu považovat pro účely této práce za sport aktivity, které 

naplňují pouze definici sportu z Bílé knihy sportu, a to v celém jejím znění.  

3.1.1 Dělení sportu 

Během svého historického vývoje byl sport rozdělen do několika kategorií dle 

různých kritérií. Z pohledu nejzákladnějšího rozlišení můžeme sport rozdělit podle druhu 

sportu do jednotlivých odvětví, např. fotbal, lukostřelba, jízda na koni, běh apod. Samotná 

sportovní odvětví lze následně roztřídit například podle počtu spolupracujících účastní ků 

na individuální a kolektivní. Za stěžejní, zejména pro účely této práce, považuji dělení  

podle stupně výkonnosti na rekreační, výkonnostní a vrcholový nebo podle úplaty 

za výkon na amatérský, poloprofesionální a profesionální. 

Rekreačnímu sportu se může věnovat každý bez jakéhokoliv rozdílu. Sport je 

vykonáván pro radost, zábavu, s potřebou minimální fyzické zdatnosti a bez potřeby 

ucelené organizace. 

Na výkonnostní úrovni sportu se již předpokládá vyšší míra fyzické zdatnosti, a to 

zejména z důvodu poměřování sil s ostatními, tedy soutěžení. Oproti sportu rekreačnímu 
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zde navíc vzniká potřeba sport organizovat právě pro zachování rovného postavení 

účastníků v soutěži. 

Vrcholový sport se od  výkonnostního liší již pouze v tom, že počet účastníků 

v soutěži je omezený a že se u nich předpokládá  nejvyšší výkonnost v daném sportovním 

odvětví. Jsou jimi např. národní reprezentanti, olympionici nebo vítězové národních 

a mezinárodních mistrovství v daném sportu. 

Na rozdíl od předchozího dělení, výkonnostní hranice mezi sportem amatérským 

a profesionálním není tak jednoznačná.  Navíc se na toto dělení lze dívat z různých úhlů 

pohledu. Nejčastější pohled bývá, buď zda je za výkon sportu poskytována finanční 

odměna, či nikoliv, nebo zda je se sportovcem uzavřena profesionální, amatérská nebo 

žádná smlouva. Problematika profesionalismu a amatérismu byla například řešena i při 

vzniku novodobých olympijských her, kde jednou z podmínek pro účast byl výkon sportu 

na amatérské úrovni, tedy kdy sportovec měl z výkonu čistě sportovní prospěch (Dovalil, 

2004). 

3.1.2 Pojem sportovec a definice profesionálního sportovce  

Zjednodušeně řečeno, za sportovce lze považovat každého vykonávajícího činnost, 

která naplňuje zcela definici sportu z Bílé knihy sportu. Může to tedy být člověk hrající 

fotbal pod nějakým místním klubem, který se účastní regionální soutěže nebo i někdo, 

kdo se snaží udržovat svou kondici a 3x týdně si chodí zaběhat do parku. Za sportovce 

však ale nelze považovat někoho, kdo například dobíhá autobus. Jelikož je pro náš účel 

směrodatná definice sportu z Bílé knihy sportu, za sportovce považuji člověka, který 

dobrovolně příležitostně, nebo organizovaně provozuje tělesnou činnost samostatně, 

nebo společně s cílem dosažení zlepšení tělesné kondice nebo výsledku v regulované 

soutěži. 

Ačkoliv je označení sportovce profesionálním velmi běžně užívané, jednotnou 

definici tohoto pojmu v literatuře či předpisech sportovních federací je k nalezení stěží 

a kupříkladu ve výše zmíněném zákonu o podpoře sportu se tento pojem nevyskytuje 

vůbec. 

 Morávek a Štefko (2013) definují profesionálního sportovce jako takového 

sportovce, který svou sportovní činnost provozuje za úplatu a příjem z této činnosti je 

příjmem primárním. Zároveň autoři zmiňují, že v návaznosti na ujednání se sportovním 
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klubem sportovec nemůže své sportovní služby nabízet ostatním klubům. Podobně se 

k problematice vymezení profesionálních sportovců vyjadřuje i Jurka (2018), která určuje 

charakteristiky a účel výkonu sportovní činnosti. Dle Jurky (2018) je profesionálním 

sportovcem ten, kdo vykonává sportovní činnost jako činnost výdělečnou a jeho výkon 

sportu svou povahou a časovým vytížením je srovnatelný s jiným povoláním. Autorka 

dále popisuje, že výše výdělku není pro odlišení rozhodující a větší váhu připadá 

časovému vytížení při výkonu sportu. Je-li sportovní činnost vykonávána v takovém 

rozsahu, že ztěžuje či znemožňuje výkon jiného zaměstnání, mělo by jít o sportovce 

profesionálního. 

V právních předpisech také nalezneme definici profesionálního sportovce. V těch 

českých především v předpisech sportovních federací, z nichž nejpropracovaněji působí 

definice Fotbalové asociace České republiky. „Profesionálním hráčem je hráč, který má 

s členským klubem, v němž jako hráč působí, uzavřenou účinnou a FAČR evidovanou 

profesionální smlouvu, na základě které mu v souvislosti s jeho působením jako hráče 

v tomto členském klubu přísluší odměna převyšující jeho účelně vynaložené náklady na 

toto působení“ (Evidenční a registrační řád FAČR, 2019, s. 4). 

Ze všeho výše uvedeného je vcelku zřejmé, kdo profesionálním sportovcem může 

a nemůže být. S přihlédnutím k odlišnostem individuálního a kolektivního sportu 

a specifikům resortních sportovců, je příhodné si vytvořit vlastní definici, která tato 

specifika zohlední a bude nejvhodnější možnou pro účely této práce. Za profesionálního 

sportovce tedy považuji fyzickou osobu, která organizovaně vykonává sportovní 

činnost za úplatu, a to v jakémkoliv postavení k osobě, která tuto úplatu poskytuje  

a jejíž příjmy z této sportovní činnosti jsou vyšší než náklady účelně vynaložené na 

tuto činnost. 

3.2 Prostředí profesionálního sportu v ČR 

Na prostředí profesionálního sportu se aplikuje velké množství zákonů a jiných 

právních norem podobně jako na jakékoliv jiné prostředí např. stavebnictví. Nicméně 

zákony, které se vztahují přímo ke sportu, najdeme pouze dva, a ty žádným způsoben 

neřeší otázku sportu profesionálního (Kubíček, 2012). Těmito zákony jsou Zákon 

o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. a Zákon o ochraně olympijských symbolik č. 60/2000 

Sb. I přesto, že roku 2017 vešla v platnost  novela zákona o podpoře sportu (zákon č. 230/ 

2016 Sb.), jeho obsahem je pouze to, jak má být sport podporován ze strany státu, systém 
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přerozdělování veřejných prostředků, podpora talentů a podpora významných 

sportovních akcí (Jurka, 2018). Díky tomuto legislativnímu „(ne)uchopení“ sportu 

a chybějící definici profesionálního sportovce anebo právní úpravy, z které by vyplývalo 

právní postavení těchto sportovců, je profesionálním sportovcům dána volnost volby, 

v jakém právním režimu budou vykonávat svou činnost (Lelek, 2018). Vzhledem 

k takovéto variabilitě v postavení sportovce vůči klubu i státu je následně také variabilní 

smluvní vztah mezi sportovcem a klubem. Tyto strany mají možnost uzavírat smluvní 

vztahy dle Občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.), Obchodního zákoníku (zákon 

513/1991 Sb.), zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb.) nebo zákonu o vojácích z povolání 

(zákon 221/1999 Sb.) (Kubíček, 2012).  

Dále je prostředí profesionálního sportu specifické tím, že kromě samotných 

sportovců a zástupců klubů se zde pohybuje ještě jedna skupina lidí, která ho ovlivňuje, 

a to mnohdy daleko více než samotní sportovci. Jsou to sportovní agenti, či případně lidé 

ve sdružení sportovních agentur. Jejich hlavní činností je zastupování sportovců při 

jednání s kluby o jejich angažmá. Fungují, dalo by se říci, jako takový úřad práce (Jurka, 

2018). Je však sporné, na kolik v tomto případě jde o blaho sportovce a na kolik o zisky 

agentů. Není cílem práce někoho obviňovat, ale je třeba si uvědomit, že zatupování 

profesionálních sportovců je pro agenty byznys, v kterém obchodovanou komoditou je 

právě sportovec. Agent je podnikatelem, který zprostředkovává obchod mezi dvěma 

kluby s cílem zisku, což je cíl i podnikatelů v jakémkoliv jiném oboru. 

Jelikož na té nejvyšší sportovní úrovni jsou ambice účastnit se i mezinárodních 

soutěží, je nutné, aby jednotlivé národní federace byly členy těch mezinárodních. Na 

základě tohoto členství je národní federace při své činnosti a tvorbě svých předpisů 

vázána pravidly mezinárodních federací (Hamerník, 2007). Z toho vyplývá, že na základě 

takovéto pyramidové struktury jsou mezinárodní pravidla závazná a platná i pro 

samotného sportovce. Dle Jurky (2018)  to v případě českých národních federací mnohdy 

není. Viz příklad, kdy nadnárodní fotbalová asociace UEFA ukládá autonomní dohodou1 

národním federacím zavést standardizované smlouvy a kde je hráč pojímán jako 

zaměstnanec a profesionální smlouva jako smlouva pracovní. Národní fotbalová asociace 

FAČR však toto nařízení ne zcela respektuje a smlouvy mezi hráčem a klubem jsou 

většinou uzavírány na základě  občanského zákoníku, a ne  zákoníku práce. Z tohoto 

                                                 
1 Dohoda o minimálních požadavcích na profesionální smlouvy ve fotbale byla uzavřena dne 19 . 4. 2012 
mezi zástupci UEFA a evropskou divizí mezinárodní hráčské asociace FIFPro. 
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důvodu se tedy také podívám na to, jak je profesionální sportovec, co se týče právního 

postavení, chápán v zahraničí. 

3.2.1 Status profesionálního sportovce v České republice 

Jak jsem již popsal v úvodu této kapitoly, profesionální sportovec může volit mezi 

právními formami, v kterých bude svou činnost vykonávat. Dle Zákona o daních z příjmu 

(zákon 586/1992 Sb.) lze na profesionální sportovce nahlížet ve třech variantách právního 

postavení. Zaprvé jako na OSVČ provozující živnost podle § 7 odst. 1 písm. b), za druhé 

jako na OSVČ vykonávající nezávislé povolání podle § 7 odst. 2 písm. b), a jako na 

zaměstnance podle § 6. Mimo tyto možnosti dle Zákonu o daních z příjmu autor uvádí, 

že někteří sportovci, zejména ti, kteří působí v resortním sportovním centru Dukla , 

spadajícím pod Ministerstvo obrany ČR, vystupují ve služebním poměru jako vojáci 

z povolání dle zákona o vojácích z povolání (zákon 221/1999 Sb.). Lelek (2018) k tomuto 

výčtu doplňuje možnost, kdy by teoreticky sportovec vystupoval jako zaměstnavatel.  

Tato situace nastává v případě, kdy si například individuální sportovec „zaměstná“ vlastní 

realizační tým. Nicméně takováto činnost realizačního týmu nenaplňuje definiční znaky 

závislé práce, jak si popíšeme níže v podkapitole 3.2.1.2, protože v reálné praxi poslouchá 

sportovec příkazy svého „zaměstnávaného“ trenéra než naopak.  Jak i sám autor uvádí, 

jedná se o postavení pouze „de facto“, tedy v praxi a ne „de lege lata“, tedy dle platného 

zákona, a připouští sportovcům roli pouze tzv. ekonomických zaměstnavatelů. Proto se 

nebudu touto variantou dále zabývat.  

3.2.1.1 Profesionální sportovec jako OSVČ 

V podkapitole 3.1.2 jsem definoval, že profesionální sportovec je člověk, který 

svou činnost vykonává za úplatu. Jurka (2018) navíc uvádí, že jde o činnost, které člověk 

věnuje soustavně množství času srovnatelné s hlavním pracovním poměrem v zaměstnání 

a která mu zamezuje se věnovat jiné výdělečné činnosti soustavně, tzv. na plný úvazek. 

Za těchto předpokladů lze říci, že pro profesionálního sportovce je sport obživou. V jedné 

z variant forem jejich činnosti tedy mohou být živnostníky. Dle § 2 Živnostenského 

zákona č. 455/1991 Sb. zní definice živnosti takto: „Živností je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ V následujícím § 3, který uvádí 

vyčerpávající výčet činností, které živností nejsou, sportovní činnost uvedena není. 
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Splní-li sportovec všeobecné zákonem dané podmínky, kterými jsou dovršení věku 18 

let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům plus zvláštní podmínky, kterými 

mohou být odborná nebo jiná způsobilost, pokud je vyžadována živnostenským zákonem 

nebo jinými zvláštními předpisy, může být jeho činnost živností (Kubíček, 2012). Někteří 

talentovaní sportovci však dosahují vrcholové výkonnosti již před 18. rokem života, těm 

z důvodu nesplnění všeobecných podmínek nemůže být živnostenské oprávnění uděleno. 

V takovém případě musí být vztah sportovce a klubu upraven podle zákoníku práce viz 

níže v kapitole 3.2.1.2.  

Takovéto pojetí živnosti a OSVČ nelze plošně použít na všechny sportovce. Ze 

samotné podstaty věci je sport kolektivní a individuální naprosto rozdílnou činností. Je 

třeba tak k tomu přistupovat i v tomto případě. U individuálních sportovců je i na první 

pohled poměrně snadno zřetelné, že činnost vykonávají se skutečnými znaky nezávislosti 

a naplňují tak definiční znaky živnosti (Kubíček, 2012). Účastní se soutěží samostatně 

pod vlastním jménem, jejich trénink je také převážně samostatný, sám nese náklady na 

tuto činnost a plyne mu příjem ze smluvních vztahů s pořadateli soutěží. V případě že 

splňují i všeobecné podmínky, je živnostenské oprávnění uděleno v oboru provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (příloha č. 4, 

bod 74. zákona 455/1991 Sb.). Obsah tohoto oboru stanovuje nařízení vlády č. 278/2008 

Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Konkrétně se jedná o provozování 

sportovních zařízení, organizování sportovních soutěží a propagaci sportu, činnost agentů 

zastupujících sportovce a činnost výkonných sportovců, příp. rozhodčích, provozovaná 

samostatně a za účelem dosažení zisku. Dle Sluky (2007) sportovci, kteří se vedle své 

činnosti nevěnují výuce daného sportovního odvětví, ke své činnosti živnostenské 

oprávnění ani nepotřebují.  

U kolektivních sportovců je otázka živnosti poněkud komplikovanější. Na základě 

dřívějších znění právních předpisů, zejména živnostenského zákona, bylo v 90. letech 

sportovcům udělováno živnostenské oprávnění na reklamní činnost (Sluka, 2007). Po 

nařízení vlády č. 140/2000 Sb., které určilo výčet činností považovaných za živnost, 

sportovcům kolektivních sportů živnostenská oprávnění neměla dál být udělována. Když 

se podíváme zpět do definice živnosti dle § 2 živnostenského zákona, nelze její znaky 

zcela aplikovat na činnost kolektivního sportovce.  Sportovec neprovozuje činnost zcela 

pod svým jménem a na svou odpovědnost, nýbrž převážně pod jménem klubu, k tréninku 

i soutěži potřebuje spoluhráče, a tudíž svou činnost nevykonává samostatně. Jeho 
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závislost na klubu, trenérovi a spoluhráčích je natolik silná, že by se dalo uvažovat 

o pracovněprávním poměru. Tato problematika je ale  ještě více komplikovaná, než  

u kolektivního sportovce jako OSVČ a vydala by na samostatnou práci. V podkapitole 

3.2.1.2 se ji však pokusím stručně objasnit. 

Dnes formu živnosti stále a hojně sportovci využívají, a to jak u individuálních, tak 

kolektivních sportů. I přes to, že individuální sportovci ke své činnosti živnostenské 

oprávnění nepotřebují a kolektivním sportovcům by na základě nesplnění podmínek 

definice živnosti nemělo být oprávnění udělováno, jak nám ukazuje praxe, najdeme 

v České republice mnoho sportovců, kteří jako živnostníci fungují. To především 

z důvodu možnosti odečtu vyššího 60 % paušálu ze svých příjmů pro stanovení základu 

daně (Kubíček, 2012). Viz kauza zdanění příjmů fotbalisty Davida Lafaty. V roce 2016 

mu finanční úřad udělil pokutu a penále za kontrolované období 2011 - 2013 přes jeden 

milion korun za odečítání vyšších (60%) paušálních nákladů (Mádl, 2017). Se svým 

výkladem se však odvolal k Odvolacímu finančnímu ředitelství a posléze i ke Krajskému 

soudu v Českých Budějovicích. Ani u jedné instituce ale neuspěl, a soud svým rozsudkem 

tak de facto zamítl i postavení profesionálních sportovců jako živnostníků. Fotbalista 

však následně na to podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který 

v červenci 2017 jeho stížnost uznal a zrušil tím i všechna předešlá rozhodnutí a rozsudky. 

„Jestliže v České republice je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě  možné 

vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních 

z příjmů buďto jako živnost, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu 

daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů 

státu“ (Dostálová, 2017). 

3.2.1.2  Profesionální sportovec jako zaměstnanec 

Kromě výše zmíněných forem OSVČ, ať již vykonávající živnost, nebo nezávislé 

povolání, je možné, byť v českém prostředí ne tolik běžné, vykonávat profesionální 

sportovní činnost jako zaměstnanec. V případě kolektivních sportovců by to dávalo 

dokonce i větší smysl zařadit tuto činnost pod zákoník práce. V předešlé kapitole jsme 

zmínili, že sportovec nevykonává svou činnost zcela pod svým jménem, ani zcela 

samostatně a navíc musí dbát pokynů trenéra nebo vedení klubu. Z tohoto vyplývá fakt 

brát takového sportovce jako zaměstnance, protože tím naplňuje znaky závislé práce než 

znaky živnosti. „Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 
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zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“ (zákon 

č. 262/2006 sb. § 2 odst. 1). 

Dále je třeba zmínit, že zákoník práce, kromě definice závislé práce, uvádí 

i náležitosti smlouvy, kterou se sjednává pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. V tomto ohledu už totiž činnost sportovce zařaditelná pod zákoník 

práce není. Například ve smlouvě mezi sportovcem a klubem jsou uvedeny povinnosti 

sportovce, které zasahují kromě jeho „pracovní doby“ i do jeho běžného života 

(Malčánek, 2017). V praxi je totiž běžné po sportovcích požadovat dodržování správné 

životosprávy nebo zákaz provozování rizikových sportů z důvodu dobré připravenosti na 

trénink, závod, či zápas a předcházení úrazům, které by je mohli dočasně nebo i trvale 

omezit ve výkonu sportu. Navíc při porušení těchto podmínek má klub právo sportovce 

sankcionovat. V běžném zaměstnaneckém poměru, kdy by zaměstnavatel něco takového 

požadoval, by to bylo  představitelné jen stěží. Ukládání peněžitých trestů za porušení by 

bylo navíc nepřípustné. Zákoník práce dokonce ukládání peněžitých postihů výslovně 

zakazuje (zákon č. 262/2006 Sb. § 346b). Obtížně aplikovatelnou do sportovního odvětví 

je také pracovní doba. Nelze totiž přesně časově vymezit průběh výkonu práce, jelikož 

sportovní činnost vlivem nutnosti dodržování životosprávy nebo regenerace je spíše 

kontinuální proces (Jurka, 2018). Dalšími problémy v aplikování sportovní činnosti pod 

zákoník práce jsou práva a povinnosti související s výpovědí, dobou k odpočinku, resp. 

dovolené nebo maximální možnou dobou trvání pracovní smlouvy a možnosti jejího 

prodlužování. V běžném pracovněprávním vztahu má totiž zaměstnanec např. právo 

podat výpověď kdykoli i bez udání důvodu, má určitý počet dní dovolené, které si může 

kdykoliv vybrat a jeho smlouva sjednána na dobu určitou může být sjednána maximálně 

na 3 roky a opakována maximálně dvakrát, následně musí být uzavřena smlouva na dobu 

neurčitou (zákon č. 262/2006 Sb.). Sportovní sezóna má striktně určené období, kdy 

sportovec může přestoupit z jednoho klubu do druhého, jelikož kvůli snaze dosáhnout co 

nejlepších výsledků není ze strany klubů, ale i sportovců žádoucí velká fluktuace. Ze 

stejného důvodu mají sportovci dále možnost si „vybrat dovolenou“ pouze v období 

mimo sezónu, nebo přípravu na ni. A co se týče uzavírání sportovních smluv, tak ve 

sportovním odvětví bývá zvyklostí je uzavírat mnohdy až na 5 let a v případě potřeby 

bývají prodlužovány více jak dvakrát po sobě stále na dobu určitou.  
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S přihlédnutím k těmto faktům nelze tedy činnost profesionálního sportovce plně 

zařadit pod závislou práci, tak jak je definována v zákoníku práce, ať již individuálního 

vykonávajícího sport sice pod svým jménem ale dle příkazů klubu, nebo kolektivního 

sportovce plně podřízeného klubu. „Činnost profesionálního sportovce není jednoduše 

podřaditelná pod pojem „závislá práce“ ve smyslu zákoníku práce. Nelze proto vyloučit, 

resp. dokonce považovat za protiprávní, uzavírání i jiných než pracovních smluv mezi 

sportovci a jejich kluby. Tento závěr lze ostatně opřít i o faktickou situaci, kdy je v praxi 

obecně akceptováno, že profesionální sportovec může - z daňového hlediska – působit též 

jako OSVČ. Spornost řešené právní otázky v tomto konkrétním případě je dána zejména 

absencí zvláštní zákonné úpravy, která by náležitě zohledňovala specifika činnosti 

profesionálních sportovců. Na straně jedné je totiž pravdou, že vnější znaky činnosti 

profesionálního sportovce se velmi podobají klasickému pracovnímu poměru, současně 

je však zřejmé, že jednoznačné podřazení do režimu zákoníku práce v jeho stávající 

podobě, založené na kogentních ustanoveních, by značně ohrozilo samotnou existenci 

profesionálního sportu, a také i pro jednotlivé sportovce by se jevilo  jako velmi 

nevýhodné“ (Šimíček, 2011, s. 83-86).  

V České republice je v praxi pracovněprávního vztahu mezi sportovcem 

a organizací nejvíce využíváno u sportovců resortních sportovních center pod 

ministerstvy školství, vnitra a v některých případech pod ministerstvem obrany 

(Malčánek, 2017). Fakticky se tak sportovci stávají zaměstnanci státu. Jejich plat je ale 

vázaný na rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), který 

přerozděluje peníze jednotlivým resortním sportovním centrům (RSC). Jelikož RSC 

disponují omezenými počty tabulkových míst, dochází tak často k tomu, že při snaze 

zabezpečit velkou skupinu sportovců následně chybí prostředky k nadstandardnímu 

zabezpečení sportovců, kteří dosahují těch nejlepších výsledků i v mezinárodních 

soutěžích (Lelek, 2018). Často se tak stává, že při zařazení „průměrného“ sportovce pod 

RSC je sportovci nabídnut pouze částečný úvazek nebo spolupráce na bázi OSVČ. 

3.2.1.3 „Švarcsytém“ 

Systém pojmenovaný podle bývalého podnikatele Miroslava Švarce, který v období 

po Listopadové revoluci  1989 zavedl systém, jak výrazně ušetřit na odvodech sociálního 

a zdravotního pojištění za zaměstnance (Klikar, 2011). Jak je i pro tento sytém typické, 

nezaměstnával osoby přes pracovní smlouvu podle zákoníku práce, ale „zaměstnával“ 

osoby tzv. na „IČO“ (identifikační číslo osoby) jako OSVČ (Sluka, 2007). Bezouška 
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(2008) definuje Švarcsytém  jako „případ, kdy se podnikatel na základě obchodněprávní 

smlouvy zavazuje jiné osobě k výkonu práce, ačkoliv jejich vztah by měl být právně 

korektně kvalifikován jako pracovní poměr“ (s. 579). Formálně jde o vztah dvou 

podnikatelů, nicméně v případě jednoho ze zúčastněných se o podnikání jednat nemůže, 

protože nevykazuje prvky samostatnosti. Za takového stavu si osoba „zaměstnávaná“ 

jako OSVČ sama hradí pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 

dle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní 

pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. To podle Kuklíka   

(2012) umožňuje sportovním klubům ušetřit až 34 % na nákladech na jednoho sportovce 

a víc plyne do kapsy i samotným sportovcům.  

V roce 2004 byla vydána novela zákona č. 1/1991 o zaměstnanosti, kterým se stát 

snažil zareagovat na situaci nízkých odvodů do státní poklady ze zaměstnání, 

praktikovaných Švarcsystémem.  Novela stanovovala, že „Právnická nebo fyzická osoba 

je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat svými 

zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce“ 

(zákon č. 1/1991 § 1 odst. 6 ve znění pozdějších předpisů). V průběhu let byl zákon 

týkající se Švarcsystému několikrát novelizován, byl několikrát povolován a následně 

zakazován (Šedivá, 2014). Jeho poslední úpravou je novela zákonu o zaměstnanosti  

č. 367/2011 Sb., která uvádí, že pod nelegální práci spadá i „výkon závislé práce fyzickou 

osobou mimo pracovněprávní vztah,“ tj. Švarcsystém.  

Jak je tedy možné, že stále většina sportovců a zejména těch v kolektivních 

odvětvích např. ve fotbale nebo hokeji stále působí jako OSVČ a stále vykonává svou 

činnost tímto způsobem i přes to, že to je to zákonem zakázané? Pravděpodobně proto, 

že obecně chybí právní úprava oblasti profesionálního sportu, jak je i zmíněno v rozsudku 

Nejvyššího správního soudu viz kauza fotbalisty Davida Lafaty. „Jestliže v České 

republice je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat 

samostatnou činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto 

jako živnost, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt 

nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu“ 

(Dostálová, 2017). I přes to, že jde de facto o činnost nelegální, je vzhledem 

k nedostatečné právní úpravě profesionálního sportu českým zákonodárcem tolerována. 
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3.2.1.4 Profesionální sportovec jako voják z povolání 

Kromě vykonávání profesionální sportovní činnosti jako podnikatel, nebo jako 

zaměstnanec existuje ještě jedna možnost, jak tuto činnost vykonávat, avšak týká se pouze 

úzké skupiny lidí působících pod resortním sportovním centrem Ministerstva obrany ČR 

DUKLA (Lelek, 2018). Ti mohou při splnění určitých podmínek působit jako vojáci 

z povolání. Aby se však sportovec mohl stát vojákem z povolání, musí dle zákona 

č. 221/1999 Sb. § 3 odst. 1 být občanem ČR starším 18 let, složit vojenskou přísahu, být 

trestně bezúhonný, být zdravotně způsobilý k výkonu služby, splňovat kvalifikační 

předpoklady pro služební zařazení a nesmí být členem politické strany nebo politického 

hnutí, nepodporovat potlačování práv a svobod člověka a náboženskou nebo rasovou 

zášť.   Po zrušení základní vojenské služby v roce 2004, je účast v armádě dobrovolná, 

přičemž občan se může stát vojákem z povolání pouze na základě vlastní žádosti  (zákon 

č. 221/1999 Sb. § 2 odst. 1).  

Z řad sportovců však mohou být do služebního poměru vybráni jen ti nejlepší. Dalo 

by se říci, že si musí toto postavení vydobýt a zasloužit. Vojákem z povolání se sportovec 

může stát až poté, co získal medaili na olympijských hrách (OH), mistrovství světa (MS) 

nebo mistrovství Evropy (ME) (Lubas, 2011). Navíc po přijetí do služby musí projít 

tříměsíčním vojenským výcvikem jako jakýkoliv jiný voják, což v případě sportovců 

nemusí být až tak náročné fyzicky, ale spíše psychicky. Navíc tyto výcviky se v průběhu 

služby opakují, aby se ověřila vojákova zdatnost. Přestože takto působící profesionální 

sportovci nevykonávají aktivní službu, musí být připraveni i na to, že v určitých 

případech mohou být do aktivní služby povoláni. 

Pokud sportovec projde přijímacím vojenským výcvikem a strpí jistá omezení, tak 

být vojákem z povolání má i své benefity. Služební poměr trvá minimálně dva roky 

(následně může být prodlužován na základě písemného souhlasu vojáka, avšak trvat může 

maximálně 20 let), což sportovci nabízí jistotu, že po nepovedené sezóně má kontrakt i na 

sezónu následující, v které případně může špatné výsledky napravit.  (zákon č. 221/1999 

Sb. § 5 odst. 4). Dále služební poměr přináší sportovci finanční jistotu a stabilitu  

služebního platu, který má několik složek. Výhodou oproti platu sportovce běžně 

zaměstnaného u RSC je to, že plat sportovce jako vojáka z povolání je vázán na rozpočet 

Ministerstva obrany ČR a je mu v tomto ohledu věnována nadstandardní péče (Lelek, 

2018). Jeho základem je služební tarif, který je určován podle dosažené hodnosti. 

K služebnímu tarifu se dále přičítají výkonnostní příplatek, příplatek za službu 
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v zahraničí, zvláštní příplatek, příplatek za zvýšenou odpovědnost, příplatek za služební 

pohotovost a odměna (zákon č. 221/1999). Jelikož je voják de facto zaměstnancem, náleží 

mu plat i za dobu dovolené. Dále vojákovi také náleží příspěvek na bydlení. Při skončení 

služebního poměru vojákovi také náleží odbytné a odchodné, a pokud byl ve služebním 

poměru více jak 15 let, náleží mu výsluhový příspěvek. Pokud se sportovec zraní, 

služební plat mu náleží první měsíc úrazu, maximálně však 12 měsíců, pokud byl úraz 

způsoben při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ní. Je však otázkou, zda je toto 

sportovcům vojákům přiznáváno. Nicméně i kdyby ne, náleží jim minimálně služební 

plat ve výši 50 %. 

Jak bylo již zmíněno, sportovci jako vojáci z povolání jsou sportovci na té nejvyšší 

úrovni, čímž přitahují velké množství fanoušků a mediálního zájmu. Tohoto 

marketingového potenciálu se snaží vyžít některé obchodní společnosti a nabízejí 

finanční odměnu za propagaci jejich produktu. Avšak pokud sportovec jako voják 

z povolání dosahuje takového příjmu, či jakéhokoli jiného než plynoucího z jeho služební 

povinnosti, např. odměny ze závodů, je povinen si zřídit na tuto činnost živnostenské 

oprávnění (Kubíček, 2012).  

Přestože sportovci vystupují jako vojáci z povolání a musí proto splňovat i  určité 

náležitosti, dodržovat stanovené povinnosti, respektovat určitá omezení, tak mají po 

většinu roku od běžných vojáků velmi odlišný režim (Lelek, 2018). Jakožto sportovci 

jsou zařazeni do tréninkové skupiny, která je tvořena, a to především, sportovci běžně 

zaměstnanými v Armádním sportovním centru (ASC) Dukla. Většinu času tedy trénují 

a jejich ostatní běžný denní režim se nebude nijak lišit od jiných profesionálních 

sportovců. Pro zajímavost ještě dle Ročenky ASC Dukla, v roce 2018 působilo v tomto 

RSC 28 vojáků z povolání (Roháčková, 2019). 

3.2.2 Profesionální sportovní smlouva 

Jelikož je sportovec profesionálem, výkon sportu je tedy jeho obživou, bývá 

zpravidla jeho vztah s klubem, RSC, nebo svazem upraven smluvně, ať již smlouva 

podléhá zákoníku práce, občanskému zákoníku, nebo obchodnímu zákoníku. Definici 

profesionální smlouvy lze v české literatuře najít stěží. Autoři převážně pracují s pojmem 

sportovní smlouva, kterou např. Jurka (2018) definuje jako „smlouvu mezi hráčem, 

sportovcem vykonávajícím sportovní činnost, a sportovním subjektem, klubem, pro který 

je tato činnost vykonávána“ (Kindle Locations 609-610). Z této definice si lze 
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s přihlédnutím k definici profesionálního sportovce viz kapitola 3.1.2 odvodit definici pro 

profesionální sportovní smlouvu. Organizace, které s touto smlouvou pracují, jsou však 

nuceni ji definovat. FAČR ve svém přestupním řádu účinným od 1. 7. 2017 na str. 2 pod 

bodem „m“ definuje ligovou profesionální smlouvu jako „smlouvu mezi hráčem 

a ligovým klubem, která obsahuje přinejmenším náležitosti stanovené tímto řádem, včetně 

úpravy odměny pro hráče ve výši dosahující měsíčně alespoň 10.000,- Kč.“ Zahraniční 

zdroje jsou o tomto pojmu sdílnější. Dle 15. Sbírky zákonů USA kapitoly 104 § 7801 

odst. 7 je profesionální sportovní smlouvou: „Smlouva, na základě které je jednotlivec 

zaměstnán nebo souhlasí s poskytováním služeb jako hráč v profesionálním sportovním 

týmu, s profesionální sportovní organizací nebo jako profesionální sportovec.“ Výše 

zmíněné definice se ve svém jádru poměrně shodují a liší se pouze v detailech. Pro jasnost 

a přehlednost ale vyjdu pro účely této práce z definice vlastní. Profesionální smlouvou 

rozumím takovou smlouvu, kterou profesionální sportovec uzavírá vztah se 

zastřešující organizací, kterou může být sportovní klub, RSC, svaz apod., na základě 

které jsou stanoveny práva a povinnosti smluvních stran vůči sobě, mezi kterými je 

i povinnost vyplácet sportovci odměnu za jeho sportovní výkon. 

3.2.3 Činnost sportovních agentů a agentur 

Sport je velmi náročnou činnosti jak fyzicky, tak i mentálně a k dosažení vysoké 

výkonnosti vyžaduje obrovské množství času. Je také možné se setkat s tím, že sportovec 

se stane profesionálem již před dovršením plnoletosti. Vlivem těchto faktorů je pro 

sportovce velmi obtížné zajištění administrativy a dosažení určité odborné znalosti 

v právu, marketingu apod. Mnohdy je sport natolik časově zatěžující, že sportovci 

nezbývá ani čas na obstarání běžných činností, jako je např. nákup jídla nebo oblečení. 

Nicméně i všechny tyto činnosti je třeba pro úspěšnou kariéru profesionálního sportovce 

obstarat. Proto je žádoucí existence instituce, která s tímto sportovcům pomůže a kterou 

jsou sportovní agenti a agentury. Ve stručnosti lze říci, že činností sportovního agenta je 

zprostředkování angažmá a vyjednání podmínek a nastavení profesionální sportovní 

smlouvy mezi sportovcem a klubem (Žatkuliak, 2011). Agent tedy v těchto činnostech 

sportovce zastupuje a je to hlavní náplní jejich práce. Jsou ale i další činnosti, které agenti 

vykonávají, závisejí na jejich znalostech, schopnostech a dovednostech. Těmito dalšími 

činnostmi mohou být např. vyjednávání sponzorské smlouvy s různými značkami, právní, 

finanční, daňové nebo i osobní poradenství nebo zajištění bydlení, automobilu, zařízení 
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dovolené aj. Jelikož na sportovce mají největší vliv rodiče, trenér a  jejich agent, je 

důležité, aby vztahy mezi nimi byly na velmi dobré úrovni. Osobní pohled jmenovaných 

na činnost sportovních agentů se však různí. Agenti svou činnost mnohdy vnímají až 

misionářsky či spasitelsky, v rámci pomoci sportovcům ale i v rámci rozvoje celého 

sportovního prostředí. Na druhé straně trenéři a rodiče činnost agentů nijak nepřeceňují , 

a i když z většiny vnímají jejich činnost pozitivně, zejména ve vztahu k sportovcům, 

zároveň uvádí, že jejich činnost s sebou nese i jistá negativa. Např. nátlak na trenéry 

k soutěžnímu využívání (zejména ve fotbale a hokeji), při přestupech sportovců nejednají  

vždy v zájmu sportovce, ale s ohledem na vlastní finanční provizi. Navíc jak uvádí 

Žatkuljak (2011), většina agentů působí čistě jako zprostředkovatelé kontraktu bez další 

přidané hodnoty. V tomto směru ale nelze paušalizovat. I v České republice jsou agenti, 

kteří svou činnost berou opravdu zodpovědně a nabízejí sportovcům vskutku komplexní 

péči. 

3.3 Krytí rizik 

Není pochyb o tom, že sportování je rizikovou činností. Někdo by mohl namítat, 

„když to umíš, nic se ti nestane“. Bohužel při sportu dochází k zraněním, mnohdy ne 

vlastním zaviněním. Navíc dokonce někdy i ve chvílích, kdy by to málo kdo čekal, se při 

sportu může člověk stát během sekundy invalidní, což ho postihne nejen na nějakou dobu, 

ale po celý zbytek našeho života. O to hůř, když se něco takového stane člověku, který se 

provozováním sportu živí. Nejenže mu zranění zamezí výkon sportu po nějakou dobu 

a tím i krátkodobou ztrátu příjmu, ale může ohrozit i jeho celou sportovní kariéru. 

Následně by se mu snížil příjem, který by již nemusel stačit na jeho dosavadní výdaje 

a ve finále by to pro něj mohlo znamenat až existenční problémy. Proto je dobré se proti 

takovýmto rizikům poklesu nebo ztráty příjmu preventivně chránit. Profesionální 

sportovec má standardně tři možnosti, kterými může finanční následky rizik 

minimalizovat. Vhodně zvolená forma, kterou bude vykonávat svou profesi a tím 

případně garantované sociální zabezpečení. Dobře nastavená profesionální sportovní 

smlouva s klubem. A v neposlední řadě sjednané soukromé pojištění. 

3.3.1 Sociální zabezpečení 

Zaměstnavatel je povinen za zaměstnance odvádět pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.), pojistné na 
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všeobecné zdravotní pojištění (zákon č. 592/1992 Sb.) a pojistné na nemocenské  

pojištění, na základě kterého se zakládá i účast na důchodovém pojištění (zákon 

č. 187/2006 Sb. a zákon č. 155/1995 Sb.). Sportovec tak má jistotu příjmu, i když 

sníženého, v případě nezaměstnanosti nebo pracovní neschopnosti vlivem nemoci, nebo 

úrazu, a to i nezpůsobeného vlivem výdělečného sportovního výkonu. Sportovec jako 

zaměstnanec v případě pracovního úrazu má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po 

dobu (a i případně po) pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a ztížení společenského 

uplatnění, náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu věcné 

škody (Jurka, 2018).  

Při výkonu sportu jako samostatně výdělečné činnosti je stejně jako u zaměstnance 

povinná účast na všeobecném zdravotním pojištění (zákon č. 592/1992 Sb.) a na 

důchodovém pojištění, s kterým je svázán i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

(zákon č. 589/1992 Sb. a zákon č. 155/1995 Sb.). Pokud se sportovec účastní na 

důchodovém pojištění alespoň po dobu dvanácti měsíců ve dvouletém rozhodném 

období, má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na rozdíl od zaměstnance OSVČ nemá 

nárok na odškodnění  související s pracovním úrazem a jeho účast na nemocenském 

pojištění je pouze dobrovolná (zákon č. 187/2006 Sb.). Pokud se tedy k účasti na tomto 

pojištění nepřihlásí, při úrazu, nemoci apod. mu nenáleží finanční podpora od státu.  

3.3.2 Profesionální sportovní smlouva 

Stejně jako v předchozí kapitole, i zde musíme rozlišit, zda se jedná o sportovce 

zaměstnance, nebo podnikatele. V případě zaměstnanců smluvní vztah podléhá zákoníku 

práce, který jasně popisuje všechny náležitosti pracovní smlouvy, kterou je v  tomto 

případě profesionální smlouva (zákon č. 262/2006 Sb.). Tím, že náležitosti této smlouvy 

jsou jasně řečené v zákoně, a že jedním z jejich cílů má být ochrana zaměstnance, který 

má většinou slabší postavení vůči zaměstnavateli, má i sportovec větší jistotu v ochraně 

před případným ukončením smlouvy z jiného důvodu, než je uvedeno v zákoně nebo 

krácením mzdy z jiného důvodu, než je uvedeno v zákoně. Z této smlouvy tak pro 

sportovce zaměstnance vyplývají veškeré jistoty sociálního zabezpečení zmíněné 

v kapitole 3.3.1. 

V případě sportovců jako OSVČ bývá zpravidla profesionální sportovní smlouva 

uzavírána v režimu občanského zákoníku, nebo výjimečně v režimu obchodního 

zákoníku. V obou případech se ale jedná o tzv. inominátní smlouvu, která není zákonem 
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výslovně upravena a je zde ponechaná svoboda oběma stranám, jak svá práva a povinnosti 

vůči sobě upraví (Jurka, 2018). Určité mantinely jsou občanským zákoníkem nastaveny 

pouze zásadami týkajícími se smluvních vztahů, ale obsahově je smluvním subjektům 

ponechána volnost. Obsah však mohou upravovat soukromoprávní předpisy jednotlivých 

sportovních svazů. Nejrozvinutějším v tomto ohledu je prostředí profesionálního fotbalu. 

Na mezinárodní úrovni jsou hráčské smlouvy regulovány dle FIFA Regulations on the 

Status and Transfer of Players, předpisu, který je závazný i pro všechny národní federace 

součástí FIFA. Vlivem specifického profesionálního sportovního prostředí v ČR FAČR 

přejímá jen aplikovatelné normy, nicméně klubům a hráčům nabízí i vzor ligové 

profesionální smlouvy (Přestupní řád FAČR, 2016). Porozhlédnu‑li se do jiných 

sportovních odvětví, tato právní úprava už nebývá tak propracovaná, nebo zcela chybí 

(Jurka, 2018). Svaz, který tuto problematiku kromě FAČR řeší alespoň částečně, je Český 

svaz ledního hokeje. Ve sportech, jako je basketbal nebo volejbal , tato problematika není 

řešena takřka vůbec. Pokud se nejedná o velmi úspěšného nebo výkonného sportovce, 

mají sportovci při vyjednávaní o obsahu smlouvy výrazně nižší postavení, a to i přesto, 

že jsou zastupováni sportovním agentem. Ten totiž nemusí vždy jednat ve prospěch hráče, 

nýbrž ve svůj prospěch. Neoddělitelnou součástí smlouvy jsou ujednání o odměně 

sportovce. Odměna může být fixní, nebo variabilně závislá na dosažených výsledcích 

sportovce. Součástí těchto ujednání bývají i podmínky výplaty a krácení odměny 

v případě zdravotní indispozice sportovce. Pokud došlo ke zranění sportovce v příčinné 

souvislosti s výkonem sportovní činnosti při plnění jeho povinností, bývá mzda sportovci 

postupně krácena, ale stále zůstává povinností klubu vyplácet sportovci minimálně 

základní část sjednané odměny (Přestupní řád FAČR, 2016). Avšak pokud ke zranění, či 

nemoci nedošlo v příčinné souvislosti s výkonem sportovní činnosti při plnění povinností 

hráče, nemusí klubu vyplácet ani základní část sjednané odměny. Proto v těchto 

smlouvách kluby často stanovují výčet rizikových sportů, které sportovec má zakázané 

provozovat (Výborná, 2019). Kromě zranění může nastat i situace, kdy klub sportovci 

nevyplácí sjednanou odměnu včas. V takovém případě vzniká sportovci právo vypovědět 

smlouvu a nezaplacenou odměnu po klubu vymáhat soudně. Je však potřeba ještě dodat, 

že pokud tak sportovec učiní, s největší pravděpodobností při vypovězení smlouvy. 

V případě, že tato situace nastane mimo přestupové období, prodlužuje se sportovci doba 

bez příjmu, protože pokud nějaký jiný klub bude chtít angažovat sportovce, udělá tak 

převážně výhradně během přestupového období. 



30 

 

3.3.3 Soukromé pojištění 

Aby sportovci mohli krýt důsledky rizik spojených s výkonem jejich sportu 

a nemuseli se obávat o svou životní situaci spojenou s poklesem příjmu vlivem zranění, 

nemoci nebo neplnění odměňovacích povinností klubem, mají možnost si sjednat 

pojištění, které budou následky rizik přinejmenším částečně eliminovat. Zuzaňák (2006) 

definuje pojištění jako „nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilostí“ 

(s. 41). Přičemž pojištění neovlivňuje výskyt těchto nahodilých, ale dokáží krýt finanční 

ztrátu způsobenou jejich příčinou. Pojištění z hlediska jeho předmětu dělíme na pojištění 

majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění fyzických osob (Zuzaňák, 2006).  Druhým 

kritériem k dělení může být podle druhů krytí rizik. Podle tohoto kritéria dělíme pojištění 

na životní a neživotní. Takovéto pojištění ve sportu bývá častou součástí registrace 

sportovce do sportovního svazu, ať již jde o amatéra nebo profesionála. Nicméně tato 

pojištění mají sjednané velmi nízké pojistné částky, které jsou pro profesionály absolutně 

nedostačující. 

3.3.3.1 Životní pojištění 

Dle Produktového manuálu společnosti Partners (2018) je hlavní úlohou životního 

pojištění „nahradit ušlý příjem člověka v případě, kdy není ze zdravotních důvodů 

schopen pracovat.“ Cílem tohoto pojištění je zachování životního standardu sportovce 

a jeho rodiny, která finančně utrpí jeho úmrtím, nebo závažnými zdravotními událostmi . 

Nejčastější klasifikace životního pojištění je rozdělení na rizikové životní pojištění 

a rezervotvorné životní pojištění.  

Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ úmrtí bez jakéhokoliv 

spoření. Nedochází v něm k žádné tvorbě kapitálu a z toho důvodu není daňově 

zvýhodněno. Rezervotvorné životní pojištění (RZP) je kombinace pojištění a spoření, 

respektive investování. Část zaplaceného pojistného tvoří kapitálovou hodnotu, která 

může být v průběhu nebo na konci vyplacena klientovi. RZP při splnění zákonných 

podmínek může být daňově zvýhodněno, což může být atraktivní zejména pro OSVČ 

nebo i zaměstnance, kteří si podávají daňové přiznání. Dle zákona č. 586/1992 Sb. 

O daních z příjmu může být částka odčitatelná od základu daně a ž do výše 24 000 Kč. 

Zaměstnancům navíc zaměstnavatel může na tento druh pojištění přispívat. Základními 

riziky pojištěnými v rámci životního pojištění bývají smrt, invalidita a pracovní 

neschopnost. Kromě těchto základních rizik si pojištěnec může sjednat i další doplňující 

připojištění, kterými jsou např. připojištění pro případ trvalých následků úrazu, 
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připojištění závažných onemocnění, připojištění denního odškodného za dobu 

nezbytného léčení úrazu a připojištění denního odškodného při pobytu v nemocnici. 

3.3.3.2 Neživotní pojištění 

Jak již z názvu vyplývá, toto pojištění kryje rizika neživotního charakteru. Dělí se 

na neživotní pojištění osob (úrazové a nemocenské pojištění), majetkové pojištění, 

pojištění odpovědnosti a pojištění právní ochrany a cestovní pojištění (Ducháčková, 

2003). Jako všichni občané, tak i profesionální sportovci využijí všechna z těchto 

pojištění v určitých situacích. V rámci tohoto pojištění pojišťovny nabízejí různá plnění 

např. denní za dobu nezbytného léčení, za dobu pracovní neschopnosti a při pobytu 

v nemocnici, odškodné v případě invalidy od I. do III. stupně, úhrada nákladů spojených 

s úrazem, nebo pojištění drobných úrazů. Výše plnění jsou veskrze individuální, proto je 

nebudu blíže rozebírat.  

3.3.3.3 Problémové situace 

V kariéře profesionálního sportovce však můžou nastat i situace, které běžná 

soukromá pojištění nekryjí, nebo minimálně ne ta, která jsou dostupná na českém trhu. 

Nejzávažnějším může být zranění sportovce s trvalými následky, které mu trvale 

znemožní pokračování v jeho kariéře. Na trhu jsou sice dostupná pojištění invalidity, 

nicméně pokud např. fotbalista přijde o palec na noze, což znemožní  pokračovaní jeho 

kariéry, ale výkon běžného povolání to nijak neomezí, stát ani pojišťovna invaliditu 

nepřizná (Daxnerová, Vlnas, 2018). Další takovou situací může být dříve zmíněné 

neplnění smluvních povinností zaměstnavatele či klubu ve vyplácení mzdy či sjednané 

odměny. Sportovec se sice, proti tomu může bránit soudně, ale pojišťovny mu v tomto 

ohledu nepomohou. 

3.4 Porovnání s ostatními zeměmi 

Při pohledu na stav profesionálního sportovního prostředí v jiných evropských 

zemích zjistíme, že stav v České republice je vcelku ojedinělý. Minimálně snad ve všech 

zemích EU vystupují profesionální sportovci jako zaměstnanci (Mojžíš, 2017). Co se týče 

právní úpravy, řada zemí upravuje sport a profesionální sportovní prostředí samostatným 

zákonem. V Itálii je účinný zvláštní zákon (č. 1981/91), který upravuje právní vztahy 

mezi profesionálními sportovci a kluby, jelikož je samotný zákon vcelku stručný, je 

podrobnější specifikace ponechána soukromoprávním předpisům jednotlivých federací 

zastřešující jednotlivá sportovní odvětví. Podobně tomu tak je i v Německu, kde sice 
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zvláštní zákonná úprava chybí, ale např. vnitřní předpisy národní fotbalové federace 

velmi podrobně upravují vztahy sportovců a klubů. Stejně tak tomu je ve Velké Británii. 

Naopak ve Francii má velmi silnou pozici ve sportu samostatný zákon „Code du sport“, 

který například upravuje organizování nejvyšší soutěže, ale třeba profesionálním 

smlouvám se vůbec nevěnuje (Jurka, 2018). V Dánsku je sport  založen čistě na 

předpisech jednotlivých federací, které vykonávají státní politiku sportu. Jedná se 

o natolik propracovaný systém sportovních subjektů od celostátní federace přes kluby až 

po hráčské asociace, že je nezávislý na státu, avšak se státem úzce spolupracující. 

K podpoře nejlepších profesionálních sportovců je zde vytvořen speciální sportovní 

program tzv. Team Denmark, jehož cílem je finanční podpora a ty nejlepší služby pro 

profesionály. Na Slovensku, o kterém bychom mohli říci, že je nám v tomto ohledu 

nejblíže, vešel v platnost v roce 2015 tzv. „zákon o športe“ (zákon č. 440/2015 Z. z.), 

který se zaměřuje na financování sportu a vyjasnění sportovních vztahů a statusu 

profesionálního sportovce. Díky tomu tak profesionální sportovec vystupuje jako 

zaměstnanec.  

Jelikož jsou v zahraničí z pravidla sportovci považováni za zaměstnance, tak jim 

náleží určitá podpora od státu. Stejně jako v ČR, tak např. i v Německu, Itálii nebo Velké 

Británii mají zaměstnanci povinnost účasti na veřejném zdravotním, sociálním, 

nemocenském a důchodovém pojištění (Mojžíš, 2017). V jednotlivých zemích se míra 

povinnosti účastnit se na jednotlivých pojištěních může lišit. Co je však důležité, že 

v případě zranění nebo nezaměstnanosti má sportovec zajištěný příjem. Úrazy, které jsou 

způsobené ve spojitosti s plněním povinností sportovce, jsou klasifikovány jako pracovní 

úraz a vysoká rizikovost této profese nehraje žádnou roli. V Německu, významné 

z pohledu profesionálních sportovců, je např., že dávky nemocenské jsou vypláceny ve 

výši 70 % průměrného výdělku. Dále, pokud vlivem pracovního úrazu poklesla pracovní 

schopnost sportovce (vzhledem ke všem profesím), je mu přiznám invalidní důchod. 

V Anglii navíc ještě funguje pro profesionální fotbalisty, působící v Premier League, 

systém soukromého důchodového pojištění profesionálních fotbalistů. Za hráče je 

automaticky odváděné pojistné, pokud sám není vysloveně proti, ve výši přibližně 5 tis. 

liber ročně. K tomu má hráč možnost odvádět další příspěvky ze svého. Po konci aktivní 

kariéry může s „naspořenými“ penězi naložit třemi způsoby. Jednorázově je vybrat v plné 

výši, jednorázově vybrat část a zbytek si nechat vyplácet jako anuitu, nebo je převést do 

jiného systému důchodového pojištění. V italském fotbale došli se zajištěním příjmů 
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sportovců natolik daleko, že každý klub je povinen uzavřít individuální soukromé 

pojištění pokrývající riziko zranění a smrti odpovídající minimálním standardům hráčské 

asociace. Pokud klub poruší tuto povinnost, musí hráči uhradit jakoukoliv škodu. Dále je 

zde zřízen na základě výše zmíněného zákona speciální fond důchodového pojištění, do 

kterého jsou povinně odváděny příspěvky z jedné třetiny hráčem a ze dvou třetin jeho 

klubem. Z toho fondu jsou následně vypláceny starobní, invalidní a pozůstalostní 

důchody. Hráčská asociace má v Itálii natolik silné postavení, že díky ní při splnění 

stanovených podmínek mohou hráči odejít do předčasného starobního důchodu již v 52 

letech.  



34 

 

4 METODIKA 

Ve vlastní analýze zkoumané problematiky této práce vycházím především 

z informací z primárních zdrojů, tedy takových, které jsem získal vlastním úsilím 

k potřebám této práce. Pro získávání informací jsem použil kvalitativní metody sběru dat 

technikou polostrukturovaného hloubkového rozhovoru s odborníkem v oboru 

finančního poradenství se zaměřením na profesionální sportovce. Tuto metodu a techniku 

jsem zvolil, protože jí získané informace jsou pro tuto práci, dle mého názoru, nejvíce 

vypovídající. Abych však tento primární výzkum podpořil i jinými informaci, použil jsem 

jako doplňující analýzu sekundárních dat nabídky jednotlivých pojišťoven nabízejících 

na českém trhu životní pojištění a úrazové pojištění. 

4.1 Polostrukturovaný hloubkový rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor dává tazatelovi možnost volnějšího vedení rozhovoru 

a případně se tak může dotázat na doplňující informace a tím tak zajít podrobněji do 

zkoumaného problému. K tomuto rozhovoru byl vybrán Bc. Tomáš Gross, EFA, 

spoluzakladatel společnosti PROSS SPORT SERVICES, s.r.o., která poskytuje služby 

v oblasti financí, marketingu a poradenství pro profesionální sportovce. Myslím si, že 

z tohoto představení Tomáše Grosse je zcela patrný důvod, proč byl jako respondent 

k této práci vybrán právě on. 

Jelikož se jedná o polostrukturovaný rozhovor, stanovil jsem si nejprve základní  

tematické okruhy rozhovoru, podle kterých jsem si následně předpřipravil sadu otázek 

pro respondenta tak, abych tyto otázky mohl v průběhu rozhovoru případně rozvinout. 

Tyto základní tematické okruhy byly vytvořeny tak, aby pomocí nich byly zjištěny 

požadované informace, ale zároveň dávaly prostor pro diskuzi a možné zjištění dalších 

zákulisních informací a postojů. Rozhovor probíhal v srpnu roku 2019.  

Základní tematické okruhy byly: 

a) Pohled na profesionální sportovní prostředí a jeho rozbor. 

b) Činnost sportovních agentů a agentur a jejich vliv na sportovce. 

c) Běžně dostupná pojištění nabízená sportovcům a míra potřeby speciálního 

pojištění pro ně. 

d) Dostupnost finančně poradenských informací u profesionálních sportovců. 
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Záznamy rozhovoru byl pořízen na diktafon v mobilním telefonu a následně 

přesunut do počítače autora a v něm bezpečně uložen. Rozhovor byl nahráván především 

z důvodu přesné interpretace respondenta. Nahrávka byla přepsána do elektronické 

písemné podoby formou programu Microsoft Word. V práci jsou rozhovory zpracovány 

formou přepisů a jejich původní znění je součástí příloh. Po zpracování byly nahrávky 

rozhovorů smazány. 

4.2 Analýza sekundárních dat 

Druhou metodou, použitou v této práci, byla analýza sekundárních dat. Těmito  

sekundárními daty byly nabídky běžně dostupného životního pojištění do komerčních 

pojišťoven působících na českém trhu. Pro simulování reality jsem při jednání 

s pojišťovnami vystupoval jako profesionální sportovec, cyklista, působící v českém 

týmu s mezinárodní licencí UCI Continental Team, který se účastní i mezinárodních 

závodů a průměrným hrubým ročním příjmem 650 tis. Kč. Takto jsem specifikoval 

sportovce jednak proto, že je mi cyklistika blízká, ale také z důvodu, že dle mého názoru 

a praktických zkušeností takto vytížený a odměňovaný sportovec nejlépe představuje 

průměrného profesionálního sportovce v České republice. 

V rámci tohoto sekundárního výzkumu byly osloveny tyto pojišťovací instituce:  

1) Kooperativa 

2) Uniqa 

3) Generalli 

4) Allianz  

5) Lloyd‘s  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST  

Teoretická část této práce poskytla přehled možností, dostupných v České republice 

pro ochranu příjmu profesionálních sportovců. V této části na to naváži tím, že popíši, co 

by konkrétně měl sportovec udělat, aby si svůj příjem zajistil i v případě, kdy ho potká 

těžká životní situace, která by mohla jeho příjem negativně ovlivnit. Tato doporučení jsou 

postavena zejména na faktech popsaných v teoretické části, na zjištěných informacích 

z rozhovoru s odborníkem v tomto oboru, a jelikož je pojištění jedním z nejdůležitějších, 

nejjednodušších a nejdostupnějších nástrojů k ochraně příjmu, i na vlastní analýze 

aktuální nabídky pojišťoven.  

To, zda je lepší být zaměstnanec, podnikatel, nebo voják z povolání obsahem této 

části nebude, a to zejména proto, že to není hlavním tématem, ale i proto, že to nelze zcela 

jednoznačně určit. Zaprvé proto, že je to velmi individuální. Někomu bude vyhovovat 

jistota zaměstnání a daňová zodpovědnost převedená na zaměstnavatele, naopak někomu 

bude vyhovovat volnost OSVČ. A pokud někdo sympatizuje s armádou, nechť se stane 

vojákem. Druhým důvodem je, že možnost svobodného nezávislého výběru mezi těmito 

formami se limitně blíží nule. Vojáky se totiž může stát pouze skupinka vyvolených 

s medailí z OH, MS nebo ME, a byť je to velmi finančně stabilní i po skončení aktivní 

služby, tak ne každý by zvládl absolvovat vojenský výcvik. Zaměstnancem, dalo by se 

říci, může být kdokoliv, ale ne jako sportovec. Pracovní smlouva je totiž nabízena 

převážně jen v resortních sportovních centrech, do kterých sportovec může být umístěn, 

ovšem nejen na základě jeho vlastního rozhodnutí a žádosti. Navíc být zaměstnancem 

nabízí určitou jistotu, ale jelikož jsou rozpočty RSC omezené, což se odráží ve výši mezd , 

a tak se zaměstnáním na plný úvazek ani nemusí dostat na všechny. Jedinou formu, kterou 

si sportovec může svobodně zvolit, je být OSVČ. Takto, jako podnikatel, má následně na 

výběr, zda bude živnostníkem, nebo svou činnost bude vykonávat jako nezávislé 

povolání.  Navíc, i pokud je sportovec zaměstnancem a plynou mu příjmy ze sponzorství ,  

na tuto reklamní činnost si musí zařídit živnostenské oprávnění. Z těchto důvodů je 

logické volit formu samostatné činnosti a většina sportovců i tak dělá. Proto je i při dalších 

doporučeních v této kapitole považuji za OSVČ.  

Uvedu ještě jeden krátký komentář k volbě u OSVČ, zda být živnostníkem, nebo 

vykonávat nezávislé povolání. Forma, kterou sportovec zvolí, má totiž velký vliv na 

velikost jeho čistého příjmu. Konkrétně jde o to, jaký způsobem sportovec stanoví své 
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výdaje pro výpočet základu daně. První možností je, že výši výdajů stanoví prokazatelně 

vynaloženými výdaji, které je potřeba dokladovat. V takovém případě může podnikatel 

vykázat i daňovou ztrátu, o kterou v následující 5ti letech může snížit základ daně. Po 

uplatnění slev, pokud na ně má nárok, vznikne poplatníkovy přeplatek. Nejen že tedy nic 

na dani nezaplatí, ale ještě navíc získá. V praxi má ale málokterý sportovec prokazatelně 

vynaložené výdaje takto vysoké. Proto je pro ně výhodnější využít druhé možnosti 

stanovení výše výdajů, a to procentním paušálem z příjmu. Tato možnost je i jednoduší, 

protože nemusí prokazovat výdaje podle dokladů. Ve stanovení výdajů procentem 

z příjmu nastává velký rozdíl mezi živností a výkonem nezávislého povolání. Živnostníci 

mohou využít 60 % paušálu až do výše 1 200 000 Kč, kdežto osoby vykonávající 

nezávislé povolání jen 40 % paušál do maximální výše 800 000 Kč. Především 

sportovcům s příjmem do 2 000 000 Kč ročně, se možnost využití 60 % paušálu vyplatí 

nejvíce. V zájmu jejich ochrany příjmu tedy je, aby si zřídili živnostenské oprávnění. 

To, jakým způsobem a do jaké míry může sportovec chránit svůj příjem, aby 

zabezpečil všechny jeho výdaje, nezáleží pouze na volbě právní formy nebo kvalitě 

sjednaného pojištění. Ochrana příjmu začíná již u jeho samotného a jeho přístupu ke 

sportu. Tím, jak je profesionální sport náročnou činností, je velmi obtížné si vše zajišťovat 

sám, a proto mají na stabilitu příjmu vliv i osoby, které se  pohybují blízko sportovce, 

jako jsou např. agenti, manažeři, trenéři, koučové, ale i finanční poradci. Jak již vyplývá 

z povahy tohoto nástroje, velmi důležitým v tomto ohledu je pojištění. Nemusí však být 

jediným finančním instrumentem k ochraně příjmu. Zodpovědnější a z nich ti  

konzervativnější mohou volit tvorbu dostatečně velké rezervy ke krytí výpadku v příjmu, 

a naopak pro ty odvážnější může být zajímavější volné prostředky např. investovat 

a budovat tím jiné zdroje příjmu. Tím navíc se i nejlépe finančně připraví na případný 

konec aktivní kariéry, protože jim tento zdroj zůstane i nadále. 

5.1 Profesionalita 

Když se zaměřím na to, jakým způsobem sportovci přistupují ke své kariéře, 

vlastním pozorováním mohu potvrdit slova Tomáše Grosse, s kterým byl veden rozhovor, 

viz příloha 2. I pouhým nezkušeným pohledem lze snadno vidět, že velký počet sportovců 

působících v České republice, přesto že sport je jejich profesí a jsou tedy „profesionály“, 

se chová daleko více jako amatéři. Rozdíl mezi profesionálem a amatérem je nejčastěji 

spatřován v rozdílnosti odměňování za výkon. Zatímco profesionál má z výkonu 



38 

 

pravidelnou odměnu, amatérova odměna může být více méně nahodilá. Ovšem velký 

rozdíl, který se právě projevuje v prostředí českého profesionálního sportu, je v osobním 

přístupu k samotné činnosti. Od profesionála by se dalo očekávat, že své činnosti obětuje 

takřka vše, protože mu z této činnosti plyne. Amatér však dělá danou činnost pro radost 

a zejména ve volném čase, protože svůj čas věnuje především  jiné činnosti, z které mu 

právě plyne příjem.  

V České republice, věřím ale, že nejsme pouze výjimkou, lze poměrně často narazit 

na paradox. I přes to, že jsou sportovci profesionály, tak je jejich přístup k vykonávání 

sportu amatérský. V některých případech, dovolím si říci, až natolik amatérský, že někteří 

amatérští sportovci jsou na daleko lepší úrovni, jen neměli to štěstí, aby jim za to někdo 

zaplatil. Odvíjí se to již od prostředí, v kterém sportovec funguje. V kolektivních 

sportech, jsou sportovci bráni jako zaměstnanci, i když tak fakticky nevystupují, 

a vnímají, že svou činnost vykonávají především pro svého „zaměstnavatele“, tedy klub , 

a ne na svoje jméno. Kdežto individuální sportovec vykonává činnost čistě pod svým 

jménem, je tedy v jeho nejvyšším zájmu vykonávat činnost zodpovědně a podle toho tak 

i sportovci činí. Jak jsem již zmínil, že je to patrné i nezkušeným pohledem, uvedu na 

příkladu. V médiích se objevují profesionální sportovci poměrně často. Především z řad 

fotbalistů a hokejistů, ale i jiných sportů. Při podrobnějším pozorování si však lze 

všimnou, že o někom se mluví po delší dobu a o někom jen krátce. Ti, o kterých se mluví 

opakovaně a po delší dobu, mnohdy v řádech několika let, jsou právě ti opravdoví 

profesionálové. Nevěnují se čistě jen tréninku, ale i dalším činnostem jako správné 

regeneraci, výživě nebo doplňkovému kompenzačnímu tréninku, díky kterým jsou 

schopni se dostat a udržet se na nejvyšší úrovni. Toto popisuje i volejbalistka Helena 

Havelková ve svém rozhovoru pro web bezfrazi.cz. Často také následně tyto sportovce 

vidíme, že přestupují do zahraničních klubů, nebo že se účastní soutěží převážně 

v zahraničí. Tím, že člověka značně ovlivňuje prostředí, v kterém se nachází,  úspěšní 

sportovci přirozeně do těchto prostředí odchází, aby se díky tomu mohli stát ještě lepšími 

a konkurence schopnějšími i na mezinárodní úrovni. 

A právě i s ohledem na ochranu příjmu profesionálního sportovce by takovýto 

profesionální přístup měl být základním kamenem pro finanční zajištění. Profesionální 

sportovec kromě absolvování samotného tréninku musí umět dobře regenerovat a kvalitně 

se stravovat, protože to, že jí nebo spí, není jen kvůli tomu, aby žil a přežil, ale aby byl 

ve správné formě, tak jak má být, a tak jak si to jeho sport a soutěž vyžaduje. Také je 
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třeba, aby kromě fyzické přípravy byla i příprava psychická. Na té nejvyšší úrovni je 

mnohdy  důležitější než fyzická. Rozdíl mezi 1. a 10. tenistou na světě není totiž o tom, 

kdo je fyzicky zdatnější, ale kdo z nich je při zápase  silnější „v hlavě“ a i přes nepříznivé 

situace dokáže zápas vyhrát. Pokud vše toto sportovec nepodcení a bude se chovat jako 

naprostý profesionál, tak vlivem této soustavné činnosti se může stát i odolnějším vůči 

zraněním a nemocem, které by dokázaly negativně ovlivnit jeho kariéru a příjem, a díky 

stabilní kariéře tak mají rovněž stabilní příjem. 

5.2 Výběr vhodných osob 

Profesionalita se prolíná všemi činnostmi sportovce. Další  velmi důležitou činností 

je umět si k sobě vybrat správné osoby. Trenéry, fyzioterapeuty, maséry, agenty ale 

i někoho, kdo se bude starat o finance. Tím, nakolik je sport na vysoké úrovni časově 

náročný, neočekávám, že by si sportovec všechny zmíněné činnosti zabezpečoval sám. 

A i kdyby teoreticky čas měl, nelze být na všechny tyto činnosti takovým odborníkem, 

aby je dokázal provádět v adekvátní kvalitě. To totiž nelze ani v běžném životě. Všichni 

jsme odborníky pouze na něco, a pokud potřebujeme udělat něco mimo náš obor, 

minimálně se radíme s člověkem, který v tomto oboru tím odborníkem je. Málokdo si je 

schopen sám a bez problémů opravit auto, porovnat a kvalitně si sjednat pojištění nebo 

hypotéku a dostat se k lepším cenám, než jsou dostupné na přepážkách a bez jakékoliv 

rady se správně stravovat a cvičit tak, aby podpořil své zdraví a zároveň zvýšil svou 

fyzickou kondici. Proto je důležité, aby sportovec věnoval svůj čas především posouvání 

úrovně své výkonnosti a případně rodině, pokud ji má, a všechny ostatní činnosti nechal 

spravovat jiné osoby. Přeci jen jsou to podnikatelé, a pokud chce podnikatel růst, je 

nelogické, aby veškerou činnost firmy zabezpečoval sám. Z tohoto důvodu je velmi 

klíčové pro profesionálního sportovce, ne aby uměl zajistit vše, ale aby si uměl vybrat ty 

správné a kvalifikované odborníky, kteří mu dohromady vše zajistí.  

5.2.1 Trenéři, koučové a mentoři 

Toto jsou zřejmě nejdůležitější osoby pro profesionálního sportovce. Právě oni mají 

na starost sportovcův výkon. Nejdůležitější aspekt kariéry, který má vlastně i největší vliv 

na příjmy sportovce. Pokud totiž nebude sportovec dostatečně výkonný, nebude ani 

vydělávat, protože ho nebude chtít žádný klub, nebo jako individuální sportovec se 

neumístí dostatečně vysoko, aby dosáhl na prize money. Naopak pokud výkonnost 
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sportovce bude výjimečně vysoká, může dosahovat takových příjmů, že během své 

kariéry dokáže naakumulovat takovou výši rezerv, z kterých bude moci žít až do konce 

svého života.  Takže tedy i z hlediska ochrany příjmu, jsou to velmi důležité osoby, 

jejichž výběru by měla být věnována velká pozornost a jak potvrdil i v rozhovoru Tomáš 

Gross, sportovci by na nich neměli šetřit. Měli by je vybírat podle jejich kvalit a výsledků , 

a ne podle toho, kolik stojí. Je jasné, že vzhledem ke svému příjmu si někteří sportovci 

některé trenéry nebudou moci dovolit, ale určitě je dostatek takových, kteří nabídnou 

dostačující kvalitu za přijatelnou cenu. Případně, samozřejmě stále s ohledem na aktuální 

příjmy sportovce, lze akvizici dobrého trenéra brát jako investici. Protože vlivem 

nadprůměrného trenéra se i sám sportovec může stát nadprůměrným a tím se může 

zvednout i jeho příjem. Mohlo by se zdát, že vlastní trenér se týká pouze individuálních 

sportovců, protože ty kolektivní trénuje ten týmový trenér. Nicméně služby vlastního 

trenéra může, a pokud sportovec ke své činnosti přistupuje jako naprostý profesionál, je 

to i žádoucí, využívat i kolektivní sportovec. Úkolem týmového trenéra není, aby trénoval 

každého sportovce samostatně, ale aby je trénoval jako tým a dokázal mezi nimi vytvořit 

potřebnou spolupráci k dosažení vítězství. Samostatný výkon sportovce je vždy 

zodpovědností toho sportovce. A minimálně kondiční trenér se vždy hodí každému 

sportovci bez ohledu na sport, který provozuje.  

Kolektivní sportovci mají výhodu zázemí klubu, které často nabízí péči masérů, 

nebo při nějakých zdravotních potížích péči týmových doktorů a fyzioterapeutů. Ti 

individuální si činnost těchto osob musejí zajistit sami. Každopádně by určitě měli 

využívat jejich služeb. Minimálně maséra a fyzioterapeuta, aby dobře a efektivně 

regenerovali a kompenzovali zatížení jejich sportu.  Jelikož to jsou lidé, kteří se také 

starají o tak důležité tělo sportovce, konkrétně jeho správnou regeneraci a funkci, měl by  

sportovec při jejich volbě být stejně  pečlivý jako při výběru trenéra. V České republice 

je to někdy považováno jako slabost, ale v zahraničí je  běžnou praxí, že sportovci 

využívají i služeb psychologů nebo mentálních koučů. Přestože sport je převážně tělesná 

aktivita, má značný vliv i na psychiku, obzvláště v období, kdy se sportovci nedaří. 

Takový člověk dokáže pomoci, aby se vyrovnali se zraněním a nevydařenou sezónou, 

někdy se může stát, že sportovec „vyhoří“ a potřebuje najít novou motivaci. Na té nejvyšší 

úrovni se nevyhrává proto, že je někdo fyzicky zdatnější, sportovci na této úrovni bývají 

fyzicky velmi vyrovnaní, ale většinou rozhoduje, kdo je psychicky silnější a dokáže 

vydržet bolest déle, nebo se nezhroutí z nezdaru a bojuje stále až do konce. Kdo má při 
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sobě  dostatečně kvalitní osoby, je výkonnější, odolnější vůči zraněním, nemocem a jiným 

negativním vlivům. Díky tomu může vůči ostatním vyniknout, kluby o něj budou mít 

stále zájem a dostatečně ho zaplatí, nebo může dosahovat stále lepších a lepších výsledků.  

Má tedy zajištěný příjem. 

5.2.2 Agenti a manažeři 

Jsou to lidé, kteří sportovcům zajišťují živobytí. V tom jsou výjimeční a v tom je 

jejich role. Dalo by se přirovnat je k personálním agenturám na trhu práce. Byť někteří 

sportovci mohou mít s agenty nadstandardní vztah, pravidlem to nebývá. U agentů jde 

v první řadě o byznys a sportovci by si to měli uvědomovat. Někteří agenti nabízejí i  jiné 

služby, např. že sportovci zajistí pojištění, poradí mu s financemi, zajistí mu bydlení 

v novém působišti apod. Jsou to ale jen  doplňkové služby, které agenti dělají, buď aby 

o sportovce nepřišli, nebo aby si ho naopak získali a odlišili se od konkurence. Právě 

kvůli konkurenci se snaží tyto služby nabízet, aby podpořili svůj byznys, ale není jejich 

jádrem byznysu. Oni jsou odborníky na vyjednávání s kluby o smlouvě sportovce 

a případně na vyjednávání sponzorských smluv a marketingových aktivit, v tom jsou 

opravdu dobří a v tomto jsou užiteční. Sportovec by si však měl uvědomovat, že ve všem 

ostatním už agenti odborníky nejsou, a že tyto dodatečné služby nemusí být kvalitně 

odvedeny. I sami agenti to přiznávají, že tyto služby navíc nedokáží dělat tak, jak by to 

daná služba vyžadovala. Nemají na to ani čas, protože se musí v první  řadě postarat o své 

desítky, někteří i stovky sportovců, aby měli na další sezónu jisté angažmá. Nemají na to 

ani potřebnou kvalifikaci. Častěji tak předají kontakt na někoho, kdo je v dané službě 

odborníkem a sportovec už si  musí službu zajistit sám. A tak by to i mělo být, připouští 

v rozhovoru Tomáš Gross. Sportovec se tedy při výběru svého agenta, který ho bude 

zastupovat při vyjednávání s klubem, neměl rozhodovat podle toho, co vše mu agent 

dokáže nabídnout za služby, ale podle toho, do jakých klubů ho dokáže dostat a jaké 

smlouvy umí agent vyjednat. Zároveň tím, že zde jde v první řadě o byznys, by se 

sportovec neměl bát kdykoliv spolupráci s agentem ukončit, pokud agent nebude jednat 

přednostně v jeho zájmu. Je to byznys, a ani sportovec nechce mít ztrátový byznys, byť 

finančně si může přestupem polepšit. Ale to, že stráví celou sezonu pouze v pozici 

náhradníka, ho může herně ovlivnit i na další léta a dlouhodobě tak může jít do ztráty. To 

samozřejmě není z hlediska ochrany příjmu žádoucí. 
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5.2.3 Finanční poradci 

Většina lidí řeší finance, ale málokdo o nich něco ví. V Česku není skupina 

finančních poradců příliš pozitivně vnímána. Je vžita zkušenost, že kvůli chybějící 

regulaci  odvětví po roce 1989 mohl poradce dělat každý. Případů zneužití bylo hodně. 

Dnes již každý, kdo se chce stát finančním poradcem, musí projít certifikací a prokázat 

své odborné znalosti. Navíc spolupráce s finančním poradcem není pouze o tom, aby 

lidem zprostředkoval investice, jak bývá často vnímáno. Základem této práce je naučit 

lidi hospodařit s penězi natolik, aby se časem nemuseli spoléhat pouze na příjem ze 

zaměstnání. Pomoc lidem se finančně zajistit a tím, že se pohybují a vyznají na finančním 

trhu, zpřístupnit produkty, které by člověk v bance nebo pojišťovně na přepážce dostal 

výrazně dráž, anebo by se k nim nedostal vůbec. V tomto ohledu vnímám jejich velkou 

přidanou hodnotu. Někteří mohou leccos namítat proti, každopádně všude jsou lidé, kteří 

konají čistě vždy jen ve svém zájmu a jde jim pouze o vlastní zisk a tak tomu je určitě 

i v tomto oboru. Pevně ale věřím, že těch, kterým jde především o zájem klienta, těch, 

kteří svou práci dělají dobře a zodpovědně, je většina. 

Vzhledem k tomu, že tato práce pojednává o ochraně příjmů, jinými slovy řečeno 

o ochraně financí profesionálních sportovců, nelze právě doporučení spolupráce 

s finančními poradci opomenout. Díky nim se totiž sportovec může dostat k užitečným 

informacím na toto téma a také se může dostat k finančním nástrojům, které mu nějakým 

způsobem dokáží jeho příjem ochránit a které by mu samotné finanční instituce ani sami 

nenabídly, protože by to pro ně nebylo výhodné. Je však odpovědností samotného 

sportovce, s kterým konkrétním poradcem bude spolupracovat. Proto by měl mít alespoň 

nějaký přehled, aby mohl posoudit, která smlouva je pro něj výhodná a která ne. 

Sportovec by měl dbát na to, aby měl peníze v pořádku, aby měl zabezpečenou rodinu, 

aby měl zabezpečený svůj život během kariéry ale i po ní, a v tom mu dokáže právě 

finanční poradce efektivně pomoct. 

5.3 Finanční zajištění 

Předešlá doporučení ohledně přístupu k činnosti a výběru lidí mají převážně 

preventivní charakter v ochraně příjmu. To znamená, že pokud by tak činili, tak teoreticky 

se nemusí ani otázkou finančního zajištění zabývat, protože jejich činnost bude stabilní 

a jejich jedinou starostí by byl přechod do života po aktivní kariéře. Tam se může stát, že 

nějakou dobu nebudou vydělávat, než se případně rekvalifikují . Pokud se však vrátíme 
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k aspektu profesionality, tak ani to se sportovce nemusí týkat, protože pokud bude jednat 

opravdu profesionálně, připraví se s předstihem na budoucí profesi tak, aby tento přechod 

pro něj byl přirozený a plynule navazující.  

Tím, že sport je velmi rizikovou činností, nelze nikdy vyloučit, že se žádné riziko 

nikdy nenaplní. I přes to, že se sportovec chová jako naprostý profesionál, vlastním úsilím 

se snaží předcházet úrazům a nemocem apod., nastávají i situace, které sportovec nemůže 

ovlivnit. Resp. může, pokud zvolí méně rizikový sport, nebo místo sportu zvolí např. 

zaměstnání v kanceláři, toto však ale v této práci neberu v úvahu.   

Příklad cyklisty, kterého při soustředění srazil nákladní vůz. Nebo fotbalista, který 

byl zfaulován takovým způsobem, že ho odnášeli ze hřiště na nosítkách se zlomeninou 

holenní kosti. Aby nedošlo k takovýmto situacím, nelze takřka vlastním přičiněním 

ovlivnit. Podobné situace mohou sportovce potkat i v běžném životě, např. když 

protijedoucí auto dostane smyk a nabourá do auta sportovce. Sportovec může jet sebe 

opatrněji, ale když někdo jiný jede nepřiměřeně rychle, sám sportovec to těžko ovlivní. 

I toto je však v životě může potkat a je dobré být na tyto situace připraven. Jak se v životě 

finančně zajistit, aby sportovec v případě poklesu, či výpadku příjmu a po skončení 

kariéry měl z čeho žít a nemusel snižovat životní standard, lze obvykle třemi způsoby. 

Buď si může v průběhu své kariéry část peněz odkládat a tvořit rezervu, nebo se může 

pojistit na život a pro případ úrazu, anebo si může vytvořit jiný zdroj příjmu, který mu 

v případě výpadku příjmu ze sportu pokryje náklady na život. 

5.3.1 Rezervy 

Jedním ze způsobů, jak financovat své náklady, při sníženém příjmu, je financování 

z vlastních rezerv. Hlavní výhodou je, že jde o vlastní peníze sportovce, s kterými může 

nakládat dle libosti a jejich výplata není vázána na konkrétní událost. Jejich nevýhodou 

je naopak to, že pro většinu sportovců je velmi těžké vybudovat dostatečně velkou 

rezervu, která by kryla jak krátkodobý, tak i dlouhodobý výpadek jejich příjmu. 

V krátkém období rezerva funguje dobře. Tomáš Gross v rozhovoru uvádí příklad, kdy 

pomohl hráčce se takto připravit na období tří měsíců, kdy neměla uzavřený žádný 

kontrakt s klubem. Zvládli to během půl roku, a dokonce i tak, že hráčka měla peníze na 

dovolenou. To vše i navzdory tomu, že se zranila. U tvorby rezerv je však potřeba být 

zodpovědný a věnovat tomu vlastní úsilí.  
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Pokud si sportovec buduje takovéto rezervy během celé své kariéry, v některých 

případech mu mohou vystačit na celý zbytek života po jeho aktivní kariéře, nebo je 

alespoň schopen díky nim lépe začít „nový život“. Pokud však nastane nějaká událost 

nahodile a vyřadí sportovce na delší dobu, sezónu a více, ne‑li mu znemožní pokračování 

v kariéře trvale, je velmi obtížné se spoléhat pouze na vlastní rezervu. Pro většinu 

profesionálních sportovců vzhledem k jejich příjmu není reálné, aby mohli dostatečně 

vysokou rezervu k těmto účelům vytvořit. Zde se nabízí raději využít pojištění. 

5.3.2 Pojištění  

Pojištění úrazu a života může být pro profesionálního sportovce velmi efektivním 

nástrojem k zajištění příjmu při nenadálých událostech, vlivem kterých je mu příjem 

krácen. Zdůrazňuji, že pouze může, protože jeho nabídka je velice individuální. Vše se 

odvíjí od výše příjmu sportovce, ale samotný výsledek je vždy závislý na způsobu 

sjednání (protože např. přes finančního poradce ho budou mít většinou levnější, než když 

si ho půjdou sjednat přímo na pobočku) a na samotné nabídce pojišťovny. Abych zjistil, 

zda takové pojištění, které je běžně dostupné na trhu, je opravdu pro profesionálního 

sportovce efektivní a výhodné, provedl jsem vlastní analýzu nabídky vybraných 

pojišťoven, které jsem si nejvíce spojil se sportem, viz kapitola 4.2 Analýza sekundárních 

dat.  

5.3.2.1 Online srovnávač pojištění 

Nejprve jsem se pokusil o srovnání nabídky přes online srovnávač pojištění , viz 

příloha 3. To však ale zdaleka nedostačuje pro správnou kalkulaci a sjednání. Jednak bylo 

poměrně náročné se vůbec dostat k takovému srovnávači, který dokázal nabídnout 

relevantní informace a zadruhé pracuje pouze s omezenými informacemi o klientovi. Byť 

lze ve srovnávači nastavit limity plnění, tak v tomto konkrétním případě by byly 

dostačující pouze při plnění u krátkodobého úrazu. Navíc očekávám, že tento typ sjednání 

nebude nejlevnější, ale např. při sjednání přímo s pojišťovnou může být často levnější. 

5.3.2.2 Pojišťovna 

Komunikace s pojišťovnami byla poměrně náročná. U všech pojišťoven mi shodně 

řekli, ale že pojistka pro takového člověka bude velmi drahá a nejsou si jisti, zda se mu 

vůbec vyplatí. Ve dvou případech mi bylo řečeno, že neví, jak takového sportovce 

konkrétně pojistit a nabídli mi běžný produkt životního pojištění s úrazovým 

připojištěním. Přisuzuji to však pouze neznalosti, nebo neochotě podrobněji projít 
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a ideálně nastavit vlastní produkty. V dalších dvou případech, když jsem uvedl, že jde 

pouze o výzkum pro bakalářskou práci, jsem byl odkázán na pojistné podmínky 

a oceňovací tabulky produktů životního a úrazového pojištění. V nich jsem sice zjistil 

možné limity, ale ty opět nebyly dostatečně vysoké pro adekvátní zajištění při 

dlouhodobém úrazu nebo invaliditě, a navíc jsem nemohl určit finální cenu takového 

pojištění. K nabídce od pojišťovny Uniqa jsem se nakonec také dostal, byť přes 

zprostředkovatele, a ne samotnou pojišťovnu viz příloha 4. I přes jasné požadavky, 

v nabídce chybí např. pojištění invalidity všech stupňů a vyšší dávka denního 

odškodného, alespoň 1000 Kč, která by dokázala krýt měsíční výdaje sportovce a tím ho 

tak kryla alespoň při krátkodobých úrazech, či nemocech. Dostalo se mi ale i přínosné 

informace, že v případě profesionálních sportovců je možné sjednat životní rizikové 

pojištění s úrazovým připojištěním pouze na dobu 5 let. Po této době se musí obnovit 

podle aktuální situace sportovce. To však v konečném důsledku přináší sportovci jen 

negativa. Pokud by se mělo jednat o úpravu pojištění tak, aby stále vyhovovala potřebám 

sportovce, tak takovouto úpravu je možné provést kdykoliv během pojištění. Pokud se 

ale takto smlouva po několika letech obnovuje a podepisuje se smlouva nová, může to 

pro sportovce znamenat to, že některé části těla budou z pojištění vyjmuty, pokud je měl 

sportovec dříve zraněné a také to, že se mu navýší pojistné kvůli vyššímu věku a  větší 

rizikovosti k zranění a možné delší době léčení. Není však jasné, jestli se tato pěti letá 

perioda týká pouze pojišťovny Uniqa, nebo je běžná na celém trhu. Přestože takto 

nastavené pojištění by pro sportovce nemělo smysl, jsem si takřka jist i na základu 

rozhovoru s Tomášem Grossem, že by zrovna pojišťovna Uniqa byla schopna nabídnout 

kvalitnější produkt, který by sportovci poskytl lepší ochranu. Je tedy pouze otázkou, jak 

se k němu dostat, ale jasné je, že přes pracovníky v call centru, na přepážce pojišťovny, 

nebo online srovnávače to nebude.  

Pouze v pojišťovně Kooperativa mi byli ochotni věnovat svůj čas a provést 

kalkulaci modelového případu dle zadání, a navíc poradili i nějaké informace navíc, co 

se týče výše limitů, viz tabulka 1. 
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Tabulka 1: Životní pojištění Flexi od pojišťovny Kooperativa 

 Pojistné částky 

Invalidita       1. stupeň 5 000 000 Kč 

                       2. stupeň 7 000 000 Kč 

                       3. stupeň 10 000 000 Kč 

Smrt 500 000 Kč 

Trvalé následky progrese 4% do 4 000 000 Kč  

Denní odškodné 1 100 Kč 

              Hospitalizace 1 000 Kč 

              Pracovní neschopnost 1 000 Kč 

Zdroj: Autor 

V tomto případě by mohli být pojistné částky adekvátní pro profesionální 

sportovce, je potřeba ale doplnit že pouze do určité výše přijmu. Hranici vidím právě 

u modelového případu. Za takto nastavenou pojistnou smlouvu by sportovec zaplatil 

11 433 Kč, což je pětina celého příjmu sportovce. Za takovýchto podmínek toto pojištění  

hodnotím jako nevýhodné. Výhodou je, že se s výší limitů dá případně hýbat. Pracovnice 

infolinky nabízela u všech invalidit maximální limity 10 miliónů, v případě smrti 

2 milióny a denní odškodné ve všech případech až do 3 000 Kč. Kdyby to bylo takto 

stanovené, tak by denními dávkami mohl být kryt příjem sportovce až do výše 90 000 Kč 

měsíčně. Celková výše vyplaceného denního odškodného se uvádí podle nezbytné doby 

léčení úrazu stanovené v oceňovacích tabulkách a mohou být vypláceny maximálně jeden 

rok. Z toho plyne, že sportovec je opět dostatečně kryt pouze krátkodobě.  

Jak uvedl v rozhovoru Tomáš Gross, dostatečné zajištění v případě dlouhodobého 

úrazu nebo nemoci je u běžných pojištění problém, a navíc že tato pojištění pro 

profesionální sportovce bývají často drahá. To vysvětluje zejména tím, že sportovci 

těchto pojištění zneužívají a často si z nich vybírají peníze před koncem sezóny na 

dovolenou. Jelikož se to ale v pojišťovnách ví, nebo minimálně tuší, tak se pojišťovny 

brání vysokou cenou a pak na to doplácí sportovci, kteří se chovají zodpovědně. Pokud 

vím, že budu potřebovat peníze na určitou krátkou dobu, kdy budu bez kontraktu, nebo 

budu chtít jet na dovolenou, řešení je v rezervě.  

 Byť se mi nepodařilo dostat se ke speciálním produktům, přizpůsobeným potřebám 

profesionálních sportovců, jsem si jist, že ale v nabídkách pojišťoven existují. Byť 

„schované v šuplících“ nebo tzv. pod pultem a dostat se k nim chce mít ty správné 

kontakty nebo působit ve „správném“ sportu. Nedovedu si totiž představit, že např. když 
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v sezóně 2016/2017 byl generálním partnerem nejvyšší fotbalové ligy v ČR 

zprostředkovatel pojištění epojistení.cz, neměli fotbalisté působící v této lize v rámci 

sponzorského plnění možnost sjednání pojištění s nadstandardními podmínkami. 

Existenci speciálního pojištění vytvořeného na míru profesionálním sportovcům 

potvrzuje i Tomáš Gross. Jedná se o pojištění od pojišťovny Uniqa. Ta ho ale dle jeho 

slov poskytuje pouze vybraným klubům v nejvyšší volejbalové a basketbalové lize. 

Nicméně dokáže velmi dobře krýt krátkodobou neschopnost sportovce vykonávat svou 

činnost. Jeho nedostatky jsou ale stejně jako v případě běžných pojištění v krytí 

dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

5.3.2.3 Sportovně finanční agentury 

 Na trhu kromě subjektů, které se čistě zaměřují jen na pojištění čehokoliv 

a kohokoliv, existují i subjekty, které se zaměřují a specializují na služby pro sportovce. 

Některé obecně na všechny sportovce, některé čistě jen na profesionální sportovce. Tyto 

subjekty sice nabízejí pojištění, ale jedná se převážně o zprostředkování nebo jimi 

upravený produkt samotné pojišťovny. Ať již tak či onak, přináší sportovcům komplexní 

servis od administrativní činnosti přes lékařskou péči až po pojištění. Jelikož samy 

pojišťovny specializovaný produkt pro profesionální sportovce běžně na českém trhu 

nenabízí, tak tyto sportovně finanční agentury se snaží ve spolupráci s  nějakou 

pojišťovnou takový produkt vytvořit. Ten následně bude výhradně v distribuci právě té 

sportovně finanční agentury. Ještě je potřeba zmínit, že sportovními finančními 

agenturami nemyslím společnosti či sdružení agentů, kteří zastupují sportovce, ale 

společnosti specializující se na služby pro sportovce ve finančním sektoru. Jak bylo 

popsáno výše, byznysem sportovních agentur je smlouva sportovce, nikoliv finanční 

poradenství. Byť ho některé nabízí, jedná se spíše o to, že disponují kontaktem na někoho , 

kdo se o tyto záležitosti dokáže postarat.  

Jelikož tyto společnosti disponují specializovaným produktem na ochranu příjmu 

profesionálních sportovců, jeví se jako nejlepší varianta spolupracovat právě s  nimi. 

Jednou z těchto společností je PROSS SPORT SERVICES, s.r.o., jejímž zástupcem je 

i Tomáš Gross, s kterým byl veden rozhovor obecně o celé problematice ochrany příjmu 

profesionálních sportovců, ale i o jejich službě, kterou profesionálním sportovcům nabízí, 

viz příloha 2.  Jedná se o komplexní péči pro profesionálního sportovce a tyto služby 

pokrývají veškerou problematiku, se kterou se sportovec ve své kariéře může setkat. Jde 

o osobní marketing a PR, budování a správu majetku, pojištění schopnosti vykonávat 
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sport, správu výdajů, finanční poradenství, psychickou přípravu, kariérní poradenství, 

školení dovedností (obchodní, marketingové, finanční), event. management, fyzická 

příprava (spolupráce s kondičními trenéry, maséry, fyzioterapeuty, lékaři 

a chiropraktiky) a otevřené semináře se zaměřením na osobní rozvoj v oblastech práva, 

financí, marketingu, stravování, spánku apod. Je velmi přínosné, že se zaměřují na 

všechny tyto oblasti a nejen čistě na specializované pojištění. Takovýto servis a služby 

totiž dokáží opravdu ochránit příjem před všemi nežádoucími riziky a sportovec se může 

věnovat svému sportu naplno a bez obav.  

Vrátím se ale ještě k samotnému pojištění, protože takové pojištění doposud na 

českém trhu k dostání nebylo. Byla tu sice pojištění, která se zaměřovala na profesionální 

sportovce, ale měla své nedostatky. Společnost PROSS SPORT SERVICES, s.r.o. 

prostřednictvím společnosti Partners Financial Services, a.s., a ve spolupráci se 

specializovaný trhem pojištění Lloyd’s přinesla na trh Pojištění ochrany příjmů v případě 

úrazu nebo onemocnění pro profesionální sportovce. Lloyd’s vznikl v roce 1688 

a specializuje na pojištění, která nikdo jiný standardně nenabízí, např. pojistili nohy 

Davida Beckhama, lety do vesmíru Richarda Bransona, největší opracovaný diamant na 

světě, hlas Marlene Dietrichové nebo ruce kytaristy The Rollin Stones Keitha Richardse  

(Daxnerová, Vlnas, 2018). Pojištění, které na český trh PROSS přinesl je unikátní 

zejména v plnění při dlouhodobém, nebo trvalém úrazu či onemocnění, ale nabízí 

i nadstandardní plnění v případě krátkodobých úrazů, a je tedy dostačující i pro sportovce 

s vyššími příjmy. V případě trvalé neschopnosti vykonávat profesionální sport je limit 

plnění až do 60 miliónů Kč. Výplata pojistného plnění závisí na ročním příjmu sportovce 

a počítá až s pětinásobkem ročního příjmu. Takto pojišťovna plní, pokud už není naděje  

na vyléčení a pokračování v kariéře. Výhodou tohoto pojištění oproti ostatním běžně 

dostupným na českém trhu je, že přiznává invaliditu i v případě kdy sportovec trvalým 

následkem sice není omezen ve výkonu jakéhokoliv povolání, ale jehož vlivem již 

„pouze“ nemůže vykonávat profesionální sport. Ostatní pojištění uznávají invaliditu 

pouze tehdy, když je uznaná státem a ta je přiznána až od té míry, kdy je člověk vlivem 

trvalého následku úrazu omezen ve výkonu běžného povolání. Dále u dočasné 

neschopnosti vykonávat sport v důsledku úrazu či nemoci je limit plnění až do výše 300 

tisíc Kč měsíčně. Vyplácí se až 80 % příjmu, v případě, jednotlivé smlouvy a v případě 

smlouvy s klubem, může být i 100 % příjmu. Výplata pojistného je opět závislá i na 

příjmu sportovce. Vyplácí se ale každý měsíc, kdy sportovec vlivem zranění či nemoci 
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nevydělává. Obě tato pojištění se vztahují na všechny úrazy a nemoci, ať již byl y 

způsobeny v souvislosti s výkonem daného sportu, či nikoliv. Navíc si lze v rámci těchto 

pojištění sjednat i připojištění rizikových sportů mimo výkon  profesionální činnosti, jako 

jsou např. adrenalinové sporty, lyžování nebo motorsport.  Konkrétní cenovou nabídku 

se mi bohužel u tohoto pojištění získat nepodařilo, ale dle slov Tomáše Grosse by mělo 

být dostupné a výhodné i pro profesionální sportovce s nižšími příjmy v řádu desetitisíců 

korun.   

Krátce před dokončením této práce jsem dostal ještě doporučení  na podobně 

zaměřenou sportovně finanční agenturu Sport Grup CZ. Ta na svých stránkách uvádí, že 

také nabízí zajištění příjmu sportovců. Vysvětluje tam, že je to důležité, a že dokáže 

nabídnout řešení při lehčích krátkodobých úrazech a nemocích, ale i při těch vážnějších 

dlouhodobých, nebo trvalých. Další konkrétnější informace o této službě jsem se ale  

nedozvěděl. Zavolal jsem tedy zástupci z této firmy, který má na starosti region, v kterém 

se pohybuji. V telefonátu mi bylo popsáno, jak je takové zajištění důležité, ale že bývá na 

českém trhu obecně problém sehnat dostatečně kvalitní pojištění. Při dotazu, zda by bylo 

možné od nich získat nějakou nabídku pojištění, které by mělo být dostatečně kvalitní pro 

profesionálního sportovce, mi bylo řečeno, že jelikož to má sloužit pouze k výzkumu pro 

mou bakalářskou práci, tak na to nemají čas a byl jsem odkázán na vlastní průzkum 

u jednotlivých pojišťoven. Z tohoto důvodu se domnívám, že nabízí, resp. 

zprostředkovávají běžný produkt životního a úrazového pojištění, případně s nějakou 

vlastní úpravou a lepšími podmínkami pro klienty a případně i za lepší cenu. V konečném 

důsledku ale takové pojištění může být podobně nedostačující, jak bylo popsáno 

i u samotných pojišťoven. Tím že společnost nabízí i další služby, spolupráce s nimi bude 

pro sportovce jistě přínosnější než se samotnou pojišťovnou. 

5.3.3 Budování jiného zdroje příjmu 

Podobně jako u kapitoly 5.3.1 zabývající se tvorbou rezerv ke krytí výdajů při 

výpadku příjmu ze sportu, je podobnou možností si k tomuto účelu vytvořit další zdroj 

příjmu. Tuto možnost uvádím až na konec z toho důvodu, že ne každý na tvorbu jiného 

zdroje příjmu mimo aktivní sportovní činnost má čas a někdy i znalosti. Je to však velmi 

zajímavá varianta, o které by sportovec měl minimálně přemýšlet, a to zejména pokud se 

blíží jeho plánovaný konec kariéry. Jiný zdroj příjmu může být ale nápomocný, pokud už 
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ho má sportovec vytvořen, i v případě, kdy nastane nějaký nenadálý úraz a on bude nucen 

vlivem toho kariéru ukončit. 

Kde a jakým způsobem takový zdroj příjmu budovat je velice individuální 

záležitost závislá na časových možnostech a schopnostech a dovednostech sportovce. 

Jelikož nyní žijeme v digitalizované době, jeví se mi jako velmi efektivní využití 

sociálních sítí jako např. Instagram nebo YouTube. Vlivem popularity sportovců od 

fanoušků není pouze zájem o to vidět sportovce aktivně soutěžit, ale zajímají se i o jejich 

každodenní život, přípravu na soutěž a vše kolem, co se schovává tzv. v zákulisí. Byť i to 

je v dnešní době medializováno tradičními médii, jako jsou noviny, časopisy, televize, 

ale důvěra v ně  není obecně příliš vysoká, lidé vše raději vidí přímo od  sportovce 

prostřednictvím jeho kanálů komunikace. Instagramu lze vyžít k navázání spolupráce 

s partnery a sponzory, kteří platí sportovcům za propagaci jejich značky. Pokud však bude 

sportovec více kreativní, může využít platformy YouTube, kde může tzv. monetizovat 

svá videa a vydělávat na počtu shlédnutí a počtu odběratelů. Aby však příjem z těchto 

činností byl dostačující na pokrytí výdajů v případě výpadku příjmu z aktivní sportovní 

činnosti, musí být sportovce na těchto sociálních sítích velmi populární a velmi aktivní.  

Více konzervativní činností, která by mohla generovat dostatečně vysoké příjmy, 

je investování. Profesionální sportovci často disponují poměrně vysokými příjmy ze své 

aktivní sportovní činnosti, z kterých lze poměrně rychle vybudovat majetky takové 

hodnoty, ze kterých jim bude plynout takový příjem, který pokryje i jejich výdaje. Jedná 

se už ale o poměrně kvalifikačně náročnou činnost, do které sportovec neinvestuje pouze 

svůj čas, ale i docela velké množství svého finančního kapitálu. Z těchto důvodů pak často 

můžeme vidět, že tuto činnost svěřují jiným lidem, ale ani ti mnohdy nemají dostatečnou 

kvalifikaci a o peníze je tak mohou spíše připravit, než jim je vydělávat. Zde se ovšem 

dostáváme opět ke kapitole 5.2 a umění si vybrat k sobě správné a kvalifikované lidi.  

Pokud ale si sportovec vybere správně, nejen na základě toho, že má kamaráda, který taky 

investuje a něco už i vydělal, může tato možnost být také velmi zajímavá a profitabilní. 

5.4 Konec kariéry 

Dříve nebo později konec aktivní kariéry čeká každého profesionálního sportovce. 

Většinou nastává kolem 35 let věku. U některých sportů to může být i  ve vyšším věku 

a u některých sportovců, výjimek, viz například Jaromír Jágr, také. Jedno však mají 

všichni společně, nehledě na věk, v kterém svou kariéru ukončí, a to je, že by na tento 
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konec měli být finančně i osobně potažmo kariérně připraveni. S výkonem sportu na 

profesionální úrovni tito lidé většinou začínají na střední škole, potažmo hned po ní , a to 

je omezuje v dosažení vzdělání a kvalifikace v nějakém jiném oboru. Během své aktivní 

profesionální kariéry také nemají čas, aby získali zkušenosti a praxi v jiném odvětví 

a oboru. Z těchto důvodů pak pro tyto sportovce bývá složité najít si jinou práci po konci 

kariéry. Do tohoto tématu zde nechci nějak více zasahovat, protože by mohlo vydat na 

celou samotnou práci, ale chtěl bych tímto poukázat na nutnost ochrany příjmu i v tomto 

případě. Aby totiž sportovec po konci kariéry mohl jít vykonávat nějakou jinou činnost, 

je třeba, aby k tomu nabyl určitou kvalifikaci, ať již nějaké oprávnění, licenci nebo 

znalosti v oboru obecně. To nějakou dobu trvá a po tuto dobu, i několika let, může být 

sportovce bez příjmu. Byť konkrétní nástroj, jako např. pojištění, na toto neexistuje, pár 

institucí a společností v tomto směru vyvíjí svou iniciativu, aby sportovcům s tímto 

přechodem pomohli. Např. Český olympijský výbor (ČOV) vede projekt s názvem 

„duální kariéra“,  jedná se o semináře, které by měly sportovcům pomoci najít si uplatnění 

po kariéře. To však ale není to, co by ve skutečnosti sportovcům pomohlo. Jak ale říká 

staré rčení, pozdě bycha honit, v posledních letech kariéry, už lze zachránit máloco. 

Proces by to měl být průběžný již od samotného začátku kariéry,  poslední roky by měl 

mít sportovec už jasno, z čeho po konci kariéry bude žít, co bude dělat a měl by se pouze 

připravovat na to, že přijde nový život. Nabízí se tedy otázka. Jak co nejefektivněji začít 

život po aktivní kariéře a co by měl sportovec dělat, aby si zachoval příjem i přesto, že 

už nebude nadále aktivně vykonávat sport?  

Na tuto otázku však nelze jednoznačně odpovědět, protože u každého sportovce to 

je individuální. Dobré, ale je, pokud má sportovec možnost zůstat nějakým způsobem 

u sportu. Často bývalé sportovce můžeme vídat v rolích trenérů, manažerů apod. Jelikož 

sportovec, minimálně na území ČR, vykonává svou činnost jako podnikatel, nabízí se, 

aby i podnikatelem zůstal dál, protože v tom již „umí chodit“. Nicméně i čeští sportovci 

v zahraničí mohou zvolit tento způsob. Pro všechny sportovce má totiž podnikatelské 

prostřední jednu obrovskou výhodu. Ať jde o podnikání v jakémkoliv oboru, tak tyto dvě 

prostředí jsou si velmi podobná, protože jak na podnikatele, tak sportovce jsou kladeny 

stejné osobnostní a dovednostní požadavky. Obě skupiny musí být cílevědomé, 

zodpovědné, musí umět dřít a vše musí mít dobře naplánované. Na závěr už si jen dovolím 

citovat Tomáše Grosse: „Cílem je, aby se hráč poznal již na začátku, budoval si svou 

kariéru a  budoval si ten druhý život už od začátku, resp. mu nezavřel dveře. Ono je jasné, 
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když chcete být profesionální sportovec, tak tomu musíte obětovat vše. Ale je dobré si 

nezavřít všechny dveře ve svém životě.“ 
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6 DISKUZE  

Až by se dalo říci, že si profesionální sportovci mohou dělat, co chtějí, nebo alespoň 

svou činnost vykonávat, jak chtějí. Není to možná tak daleko od pravdy, ale vše má své 

mantinely. Prostředí profesionálního sportu je totiž z právního hlediska českým 

zákonodárcem takřka netknuto. Pominu-li zákon o podpoře sportu, který takřka slouží 

pouze k tomu, aby stát věděl komu, jak a kolik peněz rozdělit, nastavuje pořádek 

v organizaci sportu, ujasňuje otázku podpory mládeže a talentů ve sportu a otázku 

podpory vrcholového sportu a státní reprezentace, tak je sportovní prostředí obecnou 

právní úpravu absolutně nepolíbeno. Jediné, na co by se dalo z hlediska práva 

poukazovat, by tak mohly být soukromoprávní úpravy jednotlivých sportovních 

organizací. Jejich účelem je ale především nastavení pravidel soutěže, podmínky účasti 

v soutěži a podmínky přestupu mezi účastnícími se kluby. Úpravu profesionálního sportu, 

a především činnosti profesionálních sportovců lze hledat marně. Výjimku v České 

republice tvoří pouze Fotbalová asociace České republiky a Český svaz ledního hokej, 

které se alespoň v omezené míře touto problematikou zabývají. Hnacím motorem pro to 

u těchto dvou institucí byl zejména fakt, že se na českém území jedná o nejpopulárnější 

a nejrozšířenější sporty, a takováto úprava profesionálního sportu je zcela žádoucí.  

Vlivem tohoto právního neuchopení profesionálního sportu tak činnost 

profesionálních sportovců ovlivňuje nejvíce zákon o dani z příjmu, který rozpoznává dvě 

formy provozování výdělečné činnosti. Zaměstnání a podnikání, v případě sportovců ve 

formě osob samostatně výdělečně činných. Speciální postavení zaujímají vojáci 

z povolání, kteří jsou de facto zaměstnanci, ale na určité druhy činností musí být 

i podnikateli. Všechny možnosti mají své klady i zápory, které každému mohou rezonovat 

jinak a dle toho až lze posoudit, která forma je tou nejlepší. I přesto, že zákon dává v tomto 

směru profesionálním sportovcům možnost výběru, reálně možnost volby je velmi 

omezena zejména kluby, které nabízí sportovcům smlouvy. Z ekonomického hlediska je 

totiž pro kluby mnohem výhodnější uzavřít smlouvu s OSVČ, než se zaměstnancem. A ve 

finále je tato forma ekonomicky výhodná i pro samotné sportovce. Klub totiž za sportovce 

zaplatí pouze smluvenou částku, a není zatížen odvody na pojistném. Sportovci částku 

zdaní a odvedou sociální a zdravotní pojištění. Navíc pokud sportovci drží i živnostenské 

oprávnění, mohou využít i vyššího výdajového paušálu ve výši 60 % místo 40 % pro ty 

vykonávající čistě nezávislé povolání. Nevýhodou však pro sportovce je, že nejsou tolik 
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chráněni v případě nemoci a zranění, jako tomu je u zaměstnanců. Účast OSVČ na 

nemocenské pojištění je totiž pouze dobrovolná.  

Paradoxní v této situaci zůstávají ale dvě věci. Jedna je ta, že i přes tuto ze zákona 

vyplývající „volnost“ finanční úřady ukládají pokuty za zdaňování 60 % paušálem. 

Sportovci však mohou zůstat klidní, a byť celou situaci musí řešit soudní cestou, tak 

Nejvyšší správní soud rozhoduje v prospěch sportovců. Dle jeho slov nelze nikomu 

nařizovat, aby danil své příjmy způsobem, který je výhodnější pro stát a ne výhodnějším 

způsobem pro plátce, který je zákonem umožněn. Druhým paradoxem je, že přestože je 

v České republice tzv. Švarcsystém nelegální činností, činnost sportovců jako OSVČ je 

opět vzhledem k právní neúpravě tolerována. Pro samotné sportovce je tento aktuální stav 

bez regulace zákonem výhodný a mohou z něj těžit.  

Takováto situace je pro sportovce sice výhodná v případě zdanění příjmu, ale jejich 

ochrana minimální. V tomto si musí sportovci pomoci sami. Buď kvalitně nastavenou 

profesionální sportovní smlouvou s klubem anebo pojištěním. Nicméně pouze malé 

procento sportovců v České republice se nachází v pozici, kdy si mohou do smlouvy klást 

vlastní podmínky, jaké chtějí, tak aby jim ze smlouvy plynula dostatečná ochrana příjmu 

i v případě zranění a nemoci. Nejzásadnějším nástrojem v otázce ochrany příjmů je tak 

životní a úrazové pojištění. Není ale pojištění jako pojištění. Jak bylo zjištěno vlastní 

analýzou nabídek pojišťoven, většina z nich je pro profesionálního sportovce absolutně 

nepoužitelná, a když už je nějaké pojištění použitelné, je z pravidla dostačující pouze na 

krátkodobé úrazy a nemoci. Vlivem toho, že pojišťovny zařazují profesionální sportovce 

do nejvyšší rizikové třídy, bývají tato pojištění poměrné drahá. Jak jsem zjistil, pro 

profesionální sportovce je mnohem zásadnější ochrana v případě dlouhodobé či trvalé 

neschopnosti vykonávat sport. V takovém případě jsem shledal jako jediné dostačující 

pojištění, pojištění trvalé úplné neschopnosti profesionálně vykonávat sport v důsledku 

úrazu nebo onemocnění od Lloyd’s dostupné u společnosti PROSS SPORT SERVICES, 

s.r.o. Tato společnost nabízí také i pojištění dočasné úplné neschopnosti profesionálně 

vykonávat sport v důsledku úrazu nebo onemocnění, které je v porovnání s ostatními také 

daleko kvalitnější. Nabídne mnohem vyšší plnění, takže je vhodné i  pro sportovce 

s vyššími příjmy a není ani tak drahé.  

Nejen pojištěním se ale sportovci mohou chránit. Daleko prozíravější ochranou 

příjmu je vlastní přístup k činnosti. Pokud se sportovec bude chovat jako naprostý 
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profesionál, bude se správně stravovat, bude dostatečně a kvalitně odpočívat a bude si 

k sobě vybírat kvalitní trenéry, agenty apod., je velmi pravděpodobné, že se mu bude dařit 

mnohým zraněním a nemocem předcházet. To následně vede do jednoduché rovnice. 

Zdravý sportovec = výkonný sportovec a výkonný sportovec = bohatý sportovec. Pokud 

už ale tedy nějaký ten úraz nebo nemoc nastane, nebo jiná událost, vlivem které sportovec 

nevydělává, existují i jiné možnosti kromě pojištění, kterými se může chránit.  

Na krátké období, kdy např. sportovec nebude mít smlouvu, protože má 

podepsanou smlouvu pouze na sezónu, která trvá např. 9 měsíců, je dobré mít připravené 

vlastní rezervy. Je to i levnější oproti pojištění,  navíc v tomto konkrétním případě by ani 

pojišťovny neplnily. Tedy až na jednu výjimku - Lloyd’s. Dalším možným řešením při 

ochraně příjmu, je vytvoření si příjmu jiného. Za prvé tak bude sportovec rychleji 

bohatnout a za druhé bude i lépe připraven na přechod do další etapy svého života po 

aktivní sportovní kariéře. 

Výše zmíněná doporučení vychází z logické úvahy a zhodnocení aktuálního stavu 

na trhu s pojištěním, nelze je však brát jako dogmatická. Ne už jen z toho důvodu, že 

každý sportovec má své individuální potřeby a každý je v jiné situaci. Navíc jsou tato 

doporučení postavena na malém množství dat, které vnímám především u nabídky 

pojišťoven. Na českém trhu je několik desítek pojišťoven nabízejících životní pojištění 

a zde jich prezentuji pouze pět, z nichž pouze od jedné mám validní data. V tomto ohledu 

by bylo lepší jít daleko více do hloubky a pátrat po drobnostech a „skrytých“ nabídkách 

pojišťoven. Věřím, že aspoň některé z nich tyto produkty mají, jen si je pečlivě střeží 

a nabízí je pouze vybraným jedincům, protože na nich vydělají méně a s větším rizikem. 

Pro sportovce to značí  více vytrvalosti a trpělivosti s hledáním. Dále by bylo vhodné 

obohatit výzkum i o data získaná přímo od profesionálních sportovců. Jaká pojištění 

používají, jak se k nim dostali apod. I sportovní agenti by určitě přinesli zajímavé 

informace, jak v tomto ohledu sportovcům pomáhají a co jim mohou nabídnout. Všechna 

tato data by  podpořila kvalitu této práce. 
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7 ZÁVĚR 

I přes počáteční skeptický pohled na problematiku ochrany příjmu profesionálních 

sportovců, způsobený vlastní zkušení z vrcholového sportu a vyprávěním kamarádů, kteří 

profesionálními sportovci jsou, jsem mile překvapen, že si v dnešní době profesionální 

sportovci nemusí jen stěžovat. Především tím, že jsou podnikateli, je jejich osud primárně 

pouze v jejich rukou, a je na nich, jak s tím vším naloží, aby si zajistili a ochránil svůj 

příjem. Byť právní nastavení v České republice nenabízí nikterak velkou ochranu příjmu, 

komerční trh již je v tomto ohledu u nás značně rozvinutý.  Především nově vznikající 

společnosti v oboru finančního poradenství se zaměřením na profesionální sportovce 

přinášejí sportovcům daleko větší jistotu. Byť bychom je spočítali na prstech jedné ruky, 

inspirují se u úspěšných projektů v západních zemích a nastavují v tomto odvětví již od 

začátku vysoký standard. Nejenže nabízejí velmi kvalitní pojištění specializující se čistě 

na profesionální sportovce, poskytují celý balíček služeb od marketingu, přes budování 

a správu majetku až po zajištění přístupu ke kvalitním trenérům, fyzioterapeutům atd. To 

vše celé dohromady tak umocňuje komplexní ochranu příjmu a sportovec tak získá daleko 

více. 

Rezervy tudíž nejsou na komerčním trhu, jak bylo předpokladem, ale zejména 

v právní úpravě tohoto prostředí, v které by se dalo zlepšit hodně atributů. Přinejmenším 

by došlo k vyjasnění problematiky zdaňování příjmu sportovců. Bylo by však ale vhodné, 

aby tímto způsobem byly upraveny požadavky na profesionální sportovní smlouvu, 

protože nyní je stranám ponechána volnost při sjednání podmínek. Jelikož však klub 

zaujímá dominantnější postavení, sportovec je následně rád, že má alespoň nějakou 

smlouvu, to že v ní stojí, že pokud bude jakkoliv indisponován, mu nebude vyplácena 

odměna, už nějak překousne. FAČR vhodným vzorem profesionální sportovní smlouvy 

disponuje, ale bylo by přínosné, aby podobný závazný vzor existoval obecně pro všechna 

sportovní odvětví. 

I přes relativně pozitivní výsledky pro mě zůstává znepokojující, že mladí sportovci 

si ne všechna rizika uvědomují a nevěnují pozornost doporučením ohledně hospodaření 

s penězi. A to i přesto, že jim to říká někdo, kdo sám v praxi chyby s penězi udělal, a navíc 

má mezi sportovci i mezi fanoušky silné a dobré jméno. Alespoň tedy tak soudím dle slov 

lidí, kteří se v profesionálním sportu pohybují, ať již aktivně nebo jako např. finanční 

poradci, se kterými jsem měl možnost nezávazně pohovořit během práce na této 
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bakalářské práci. Nicméně věřím, že i tito méně zkušení sportovci na to časem přijdou, 

a že třeba i pro ně bude tato práce užitečná.
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Příloha 1: Informovaný souhlas s rozhovorem – Tomáš Gross 

  



 

 

Příloha 2: Rozhovor s Tomášem Grossem 

Jak vnímáte oblast resp. prostředí profesionálního sportu? 

Liší se to sport od sportu. Pohybuje se zde hromada negativních špatných lidí, kteří chtějí 

jen peníze, ale jsou tam i tzv. Mirkové Dušínové, kteří to vše chtějí dělat správně a jsou 

i ochotni to dělat za minimální peníze, zkrátka jen proto, že milují ten sport. Mám ale 

zkušenost, že ty to časem přejde, a že to vzdají. Oni se snaží třeba 10 let, nicméně to 

prostředí je po té době „sundá“. No a do konce, zejména v přístupu těch sportovců, je to 

hodně amatérské, celý ten profesionální sport. 

Jak myslíte, že je jejich přístup amatérský? V čem? 

Péče o tělo, stravování i přemýšlení nad mentální kondicí, aby měli peníze v pořádku, aby 

měli rodinu v pořádku, aby věděli, kde budou a jak hrát, výběr agentů, výběr lidí kolem 

sebe. Dost k tomu přistupují jako amatéři.  

Takže si myslíte, že oni to vidí tak, že jsou nějakým způsobem nadaní na ten sport, 

jde jim to, mohou se prosadit na vyšší úrovni a vidí v tom i příležitost vysokého 

výdělku, ale už se tomu nechtějí věnovat nějak víc? 

Nechtějí, nebo je to ani nenapadne. To prostředí tady je silně amatérské u toho 

profesionálního sportu, to je můj názor. Vyjma pár TOP klubů v každém sportu, ale jinak 

to vidíte, že se ti sportovci špatně stravují, kondiční trenéry si vybírají podle toho, kolik 

stojí, aby nebyli moc drazí. Dokonce i některé oddíly k tomu přistupují tak, že máte 

kondičního trenéra placeného jen jeden měsíc. Přes léto. Od týmu. Pak si ho musejí hledat 

sami. Takže silný amatérismus po všech stránkách. A u klubů samozřejmě ty peníze 

chybí, takže to celé jde vlastně od klubu. O ty hráče není postaráno tak, jak by mělo, 

a když o někoho je, tak je to jen pár hráčů z týmu. A ty ostatní se pak nějak snaží. 

Takže si myslíte, že klub k hráči přistupuje pouze jako k výrobnímu faktoru? 

Ano. Ono se není čemu divit, protože takhle to je i v zaměstnání. Zaměstnanci jsou také 

pouze výrobní faktor toho zaměstnavatele. Akorát že v Česku je to ještě dost amatérské 

na té klubové úrovni. Možná i to je důvod, proč se podepisují jednoroční smlouvy. 

Protože nikdo v tom klubu neví, co s tím hráčem bude. Ani se o to moc nestará. 

V některých sportech máte smlouvu na 8 měsíců. Někde na 9. Někde na 10.  A co s  vámi 

je přes léto?  



 

 

Většina sportovců v ČR působí jako OSVČ, ať již jako živnostníci, nebo vykonávají 

nezávislou činnost, nicméně jsou v pozici podnikatelů, s kterými ten klub 

spolupracuje na společném cíli, kterým je pravděpodobně co nejlepší výsledek 

v soutěži, které se klub účastní. Minimálně u  individuálních sportovců, si takovouto 

právní formu vybrali  ke své činnosti. Tuto činnost vykonává stejně jako jakýkoliv 

jiný podnikatel na vlastní odpovědnost. Výběr trenérů, agentů, poradců a obecně 

lidí, s kterými bude spolupracovat, je pouze na něm. Vy nabízíte sportovcům 

nějakou komplexní péči o jejich příjmy, daně, marketing, angažmá, smlouvy, 

trénink apod. Když jsem si však tohle spojil, tak například jiným živnostníkům 

a malým podnikatelům nikdo takovýto komplexní servis nenabízí a přitom jejich 

pozice je stejná, maximálně dosáhnou na nějaké veřejné dotace. Proč vy jste vlastně 

přišel s tím, že tady na českém trhu takovouto službu budete sportovcům 

poskytovat? 

Je to na základě sympatií. Prostě mě ten segment baví. Je třeba uvést, pokud se bavím 

o profesionálních sportovcích, tak myslím ty kolektivní. Já individuální sportovce moc 

neřeším a tam si myslím, že se to může hodně lišit. Bavíme-li se o výsledcích vaší práce 

nebo i pohledu na věc. Vidím ale i, že ti profesionální sportovci, pokud mají být TOP, tak 

vlastně ani není možné, aby oni se kvalifikovaně  rozhodli, jak naloží s financemi. Nemají 

na to čas. Nemohou na to mít ani pořádně čas. Leda přes prázdniny, jeden měsíc v roce.  

Mají dvoufázově trénink, nebo mají trénink a přelet, týmovou poradu, přelet a zápas. I to, 

že odpočívají, je pro ně práce. Oni musejí dobře odpočívat. Oni musejí dobře jíst. To, že 

jedí, není proto, aby žili, ale proto, aby byli „in shape“, tak jak mají být. Takže já to 

vnímám tak, že ten sportovec 24h denně pracuje, na té své profesionální kariéře. A měl 

by mít někoho, kdo mu pomůže zajistit jeho ostatní věci. Agenti to nedělají, ačkoliv to 

slibují a tváří se tak. Takže by tu měl být někdo, kdo se o toho sportovce postará. Proto 

jsme se do toho pustili. 

Když jste se zmínil o sportovních agentech. Řekl jste, že by něco takového měli dělat, 

ale nedělají. Jak je vnímáte a jaký je na ně váš názor? 

Nejdůležitější činnost agentů, kterou si uvědomuje jak agent, tak hráč, je zajistit hráči 

živobytí. V tom jsou ti agenti výjimeční a to je jejich role. Nicméně mezi nimi panuje 

veliká konkurence a bojují mezi sebou o to, kdo se o koho bude starat. V důsledku toho 

si pak mezi sebou začínají konkurovat v péči. Ale je potřeba si uvědomovat, že ten agent 



 

 

má desítky hráčů, někteří i stovky a pak už je potřeba zvážit, co je schopný a co není 

schopný dělat. Agenti určitě nejsou kovaní ve finančních záležitostech, na trzích aut atd., 

protože to není jejich byznys. To že mají kolem sebe lidi a snaží se tomu sportovci někdy 

čas od času zařídit něco, co zrovna potřebuje, tak aby o něj nepřišel, nebo naopak aby ho 

získal, tak vnímám takové ty dodatečné služby agentů jako podporu jejich byznysu. Aby 

o toho hráče nepřišli, nebo měli něco navíc. Někteří to mohou mít  jen nebo hlavně kvůli 

dodatečnému příjmu. Protože když se dohodne s někým, kdo dělá pojištění, tak 

standardní pojistky v Česku vyplácejí vysoké provize. To, že pak ten hráč nemá takové 

plnění je druhá věc. To ten agent ale už tolik neřeší, protože nic jiného tady není. Co se 

týče třeba naší služby, tak mi z toho pojištění nejsme schopni vyplatit téměř žádnou 

provizi agentům. Protože tam téměř ani žádná není pro zprostředkovatele. Tam ten agent 

dnes zařídí minimum záležitostí pro hráče. Maximálně předá kontakt na někoho, kdo se 

o to postará. A tak by to asi i pravděpodobně mělo být, že předá kontakt na někoho, kdo 

se postará, ale je otázka, jak se postará. Takže naše vize je spolupracovat s  agenty, aby de 

facto plnili, co slibují, protože většina agentů, dokonce někteří to mají i ve smlouvě 

s hráčem, že jim budou zajišťovat tyto a jim podobné služby, a sami mi to na schůzce 

řekli, je neplní. Řekli, že to v životě nemůžou splnit. Nemají znalosti, nemají kontakty 

a mají hromadu práce s tím, aby umístili těch svých 30, 50, 100 hráčů na trh.  

Takže oni jsou spíš jen zprostředkovatelé práce a vyjednávají spíše jen 

o kontraktech mezi klubem a hráčem? 

Ano, takto je to vnímané na trhu, podle mě. A to jim všem připadá přirozené. 

A samozřejmě ten agent podle toho, jak se sám cítí na trhu, jak se vnímá, tak tak moc je 

ochotný spolupracovat. Máme tady hráčku basketbalu, kterou připravujeme na přestup 

do Itálie. Na první schůzce z toho byla nadšená, ale na druhé schůzce nám řekla, že to teď 

tolik řešit nechce (myšleno marketingovou prezentaci, o které byla nezávazně vedena řeč 

mimo záznam na samém začátku schůzky), protože jí agent zajistí to místo v té Itálii.  

Takže jsme pochopili, že se zmínila agentovi a on jí řekl: „Ne, já nechci v tomhle ohledu, 

aby se do toho ještě někdo motal a nějakým způsobem se k tomu  vyjadřoval“.  

Vy jste přinesli na český trh novou službu pro profesionální sportovce, především 

pojištění, které dokáže sportovci zajistit poměrně velkou ochranu příjmů. 

Inspirovali jste se někde v zahraničí? 



 

 

Ano i ne. My jsme nejprve začali vyvíjet vlastní produkt a tam jsme narazili na odpor 

českých pojišťoven. Oni nám ani moc nechtěli říci proč, ale nakonec jsem se k tomu 

dopátral. Byli totiž zvyklí, že sportovci podvádějí při pojistném plnění. Často využívali 

připojištění denních dávek při léčení úrazu před koncem sezóny a vytahovali si z toho 

peníze na dovolenou anebo na období, kdy nebudou mít kontrakt. No a v pojišťovnách se 

to ví, nebo spíše tuší, a tak nějak se toleruje.  

To ale v pozici toho profesionálního sportovce, by se dalo pochopit, jako správný 

krok, aby on se zajistil na dobu, kdy nebude mít kontrakt 

Správný krok to není určitě. Eticky, ani právně. Ale může to být pochopitelné pro někoho, 

nicméně pro mě ne. Já tohle jednání odsuzuji, protože to poškozuje jméno těch sportovců, 

poškozuje to byznys těch pojišťoven a znemožňuje to právě vytvoření kvalitní služby pro 

ně. Takže řešení je jinde. Řešení je, sednout si s tím sportovcem na začátku sezóny 

a připravit ho, na to období třech měsíců s jeho konkrétním kontraktem tak, aby to 

zvládnul. A mně se tohle povedlo s jednou hráčkou. Během půl roku jsme to zvládli. Po 

půlroční spolupráci jsme ji zvládli připravit na výpadek, i na peníze na dovolenou. 

Navzdory tomu, že se zranila. Takže to jde. Ale my jsme přišli za pojišťovnami a dohodli 

jsme se, až když já jsem měl nějaké renomé na trhu. 9 – 10 let na trhu s tím, že ta služba 

je super. Přišel jsem jménem Partners, které má jedinečné postavení na trhu a pouze jediná 

pojišťovna byla ochotna se s námi bavit. Jedna jediná, která měla dostatečné ambice na 

to tady vyrůst. A řekli nám, jak to chcete udělat, aby to fungovalo? Já jsem ji řekl, je to 

jednoduché. Vymažeme první měsíc. Za první měsíc sportovec nedostane nic. No a v tu 

chvíli jsme měli z poloviny vyhráno, protože to je přesně to, co ti sportovci nejvíce 

zneužívali.  

Denní dávky na krátkodobé úrazy? 

Přesně tak. Léčení podvrknutého kotníku atd. A protože moje vize byla taková, pojďme 

je vykrýt na ty vážná zranění. A vzniklo to tak, že mám kolem sebe sportovce 

profesionály, kteří měli ta vážná zranění. Utržené křížové vazy, achilovky atd. To léčení 

nebylo na dva, na tři měsíce, které jim většinou pokrývá to denní odškodné. Ale to zranění 

bylo na půl roku až rok a půl. A mimochodem, což už jste si možná také i zjistil. Hráčské 

smlouvy nejlépe kryjí sportovce na první tři měsíce.  

To máte pravdu, nicméně tím, že většina profesionálních smluv podléhá 

občanskému zákoníku, který po obsahové stránce nechávám zúčastněným stranám 



 

 

volnost, ve smlouvách může být i to, že v případě zranění hráči nenáleží odměna,  

nebo případně jen nějaká základní. V případě, kdy zranění nebylo způsobené 

v souvislosti s povinnosti hráče uvedených ve smlouvě, kluby hráči nevyplácejí 

žádnou odměnu. Pokud vycházíme ze vzoru smlouvy FAČR. Z toho důvodu, tu 

vnímám velký prostor pro pojištění. Nicméně podmínky a základní složky odměny, 

stanovené ve smlouvách jsou velmi individuální. A vyjednané lepší, až 

nadstandartní podmínky, se týkají jen těch „pár“  špičkových sportovců. 

A také se to jen těchto týká.  

Pokud však vezmeme příklad průměrně dobrého sportovce, účastnící ho se nejvyšší 

soutěže v tom svém sportu např. v basketbalu, cyklistice, házené, který nemá tak 

silnou pozici, aby měl ve smlouvě vyjednané nadstandartní podmínky, a jeho 

odměna se standardně pohybuje okolo průměrné mzdy v ČR, nějaký výpadek 

příjmů vlivem zranění, nemoci apod. může být pro něj fatální. 

Také bývá. 

A lze se proti tomu nějakým způsobem dostupným na trhu bránit? 

To je docela dobrá otázka, to je tak možná na esej. Bránit se nelze, ale můžete se na to 

připravit.  

Nebo ne tedy bránit, ale spíše se chránit. 

Ano, to můžete dvěma způsoby. Jeden způsob je mít rezervu a druhý je mít pojištění 

a vlastně je ještě třetí, a to je mít dobrého agenta. A to je maximum, co ten sportovec 

může udělat. Anebo si lépe vybrat sport.  

A jsou tyto služby, zejména co se týče pojištění, která jsou dostupná na českém trhu, 

dostatečně kvalitní? Nebo pouze až nyní ta vaše?  

Až ta naše. Je to jediný dostačující produkt. O něco podobného se tady pokusila Uniqa, 

která má verzi svého pojištění pro sportovce, ale chrání si ho a poskytuje ho vždy pouze 

vybraným klubům. Většinou z basketbalového nebo volejbalového prostředí. Ale je to 

atyp a není tak dokonalý jako náš produkt ve spolupráci s pojišťovnou Lloyd’s. V lecčem 

se liší. Nicméně na ta krátkodobá zranění funguje velmi podobně a velmi dobře. Takže to 

je jediný produkt na trhu, který se alespoň v tom jednom typu pojištění, může srovnávat 

s tím, co nabízíme my od Lloyd’s. 



 

 

A čeho se ten váš produkt konkrétně týká? Jaký servis a jaké krytí rizik přináší 

sportovcům?  

Jsou to dvě připojištění. A vy si můžete zvolit kombinaci obou, nebo jen jednoho. Jedno 

se jmenuje „Trvalá úplná neschopnost profesionálně vykonávat sport v důsledku úrazu 

nebo onemocnění“ a to druhé „Dočasná úplná neschopnost profesionálně vykonávat sport 

v důsledku úrazu nebo onemocnění“. 

Takže jestli chápu dobře, v případě, kdy se ten sportovec zraní, ať v souvislosti 

s výkonem sportu či nikoliv, a znemožní mu to pokračování v kariéře, bude mu 

z tohoto pojištění generován příjem pokrývající jeho výdaje a on se bude moci 

rekvalifikovat na jinou činnost? 

Ano. K tomu je to pojištění „Trvalé úplné neschopnosti profesionálně vykonávat sport 

v důsledku úrazu nebo onemocnění“. My jsme pro Čechy vyjednali 5ti násobek ročního 

příjmu jako limit. Ale bacha, je tam 60 mil. limit. To by v případě českých sportovců 

mělo stačit. To máte milion měsíčně příjem/krytí. No a ta krátkodobá „Dočasná úplná 

neschopnost profesionálně vykonávat sport v důsledku úrazu nebo onemocnění“, je až 

80% příjmu, v případě, že se bavíme o jednotlivé smlouvě. Pokud bychom se bavili 

o smlouvě s klubem, tak může být i 100% příjmu toho hráče. Zde jsme ale také limitování 

a to 300 tis. měsíčně.  

To by však, ale dle mích zkušenosti a dle sportu v kterém se primárně pohybuji, tedy 

cyklistika, pro sportovce působící v Česku mělo být dostačující. 

No, ale když vezmete v potaz ty nejoblíbenější sporty jako fotbal a hokej, tak vždy 

v každém týmu najdete jednoho až dva hráče, kteří jsou přes tento limit. Ale z pohledu 

poradenského, my bychom měli hráčům krýt výdaje, ne příjmy. Samozřejmě, oni mají ty 

výdaje většinou na úrovni příjmů, ale pokud bychom vzali v potaz mandatorní výdaje, 

tak ty jsou někde úplně jinde. Takže ty limity by měli stačit úplně v pohodě. Dovedu si 

představit, že by se dala udělat i výjimka pro někoho, ale co se týče nastavení toho 

produktu, tak je to takhle pro Česko připravené. 

Ještě mám doplňující otázku, byť ta se netýká samotného jádra práce, ale poslouží 

pravděpodobně jen k diskuzi na závěr. Případně by byla námětem k navazující 

diplomové práci. Tím je post profesionální život těchto sportovců. Z různých 

článků, které jsem na toto téma zatím přečetl, vyplývá, že cca tři čtvrtiny 



 

 

profesionálních sportovců nezvládne tento přechod na život po jejich aktivní kariéře  

i přesto, že jejich kariéra nebyla ukončena zraněním a oni už o tom konci vědí např. 

3-5 let dopředu. Existuje nějaká iniciativa, která by jim v tomto ohledu pomohla? 

Ano, vyvíjíme to my. PROSS tohle vyvíjí a máme již pro to i pracovní název, který nechci 

zmiňovat, ale de facto my už dnes na to ty hráče připravujeme. My již dnes vedeme 

jednání s některými profíky, kterým je přes 30 let a už to cítí, že budou končit, o tom 

následujícím životě. A dokonce podtitul PROSSu je, chyť svůj druhý život ještě dnes. 

Cílem je prožít s tím sportovcem, celou jeho kariéru od nějakých 18ti do 35ti let a v těch 

posledních letech ho začít připravovat na to, že bude nový život. V tomto ohledu je zcela 

nutné také spolupracovat s psychology a mentálními kouči, používat i techniky, které 

jsem vám já ukazoval ve škole, ikigai apod. a vést se sportovci tyto psychologické 

rozhovory a nechat je se najít. Protože oni na to neměli nikdy čas. Nikdo je nenechal se 

poznat. Ale profík by se měl znát už celou kariéru. Profík by měl pracovat s  mentálním 

koučem, psychologem celou svou kariéru. Ale kdo to dneska dělá? A opět jsme zpátky 

u toho, že my v rámci firmy, ty služby přinášíme hráčům, náhled na jejich kariéru už od 

začátku. Máme pro ně dostupné kouče, i ty nejlepší a nejdražší. Cílem je, aby se hráč 

poznal již na začátku, budoval si svou kariéru a i si budoval ten druhý život už od začátku, 

resp. mu nezavřel dveře. Ono je jasné, když chcete být profesionální sportovec, tak tomu 

musíte obětovat vše. Ale je dobré si nezavřít všechny dveře ve svém životě. A proto tady 

jsme my. Takže v globálu jsou tady o to snahy, dokonce ČOV tady něco takového nabízí, 

jmenuje se to „duální kariéra“, ale ta forma, kterou je to vedené neumožňuje těm hráčům 

uplatnění. Semináře, vzdělávání. Dotované semináře to jsou de facto. To ale není to, co 

ten sportovec potřebuje. My na to máme metodiku vypracovanou, máme na to celý 

projekt a dnes již s některými sportovci na tomto spolupracujeme a máme pro ně 

uplatnění. Navíc ta služba začíná, takže mi potřebujme ambasadory, zástupce, mentory, 

kouče, takže i my jsme vlastně jeden z těch subjektů na trhu, který může těm sportovcům 

nabídnout místo. Díky nám, oni mohou dále být ve sportu a být užiteční. Když už tomu 

týmu nemůžete pomoci sportovním výkonem, tak těm hráčům můžete pomoci 

zkušenostmi, kontakty a tím, že již na to máte čas a rozumíte jim. Takže to je to, co tomu 

přinášíme my.  

Ještě jsme nedopověděli to pojištění, že nám to nakonec ta pojišťovna neudělala, když 

jsme chtěli vyrobit ten produkt, protože pojistný matematik, který se tím zabýval, odešel. 

Odešel ale do Partners a následně na to mě oslovil právě s Lloyd‘s, že to našel, že ve světě 



 

 

funguje to, co my jsme chtěli vyrobit. Já jsem s tím následně oslovil některé bývalé české 

reprezentanty a jiné velmi úspěšné sportovce a oni sami mi řekli, že je to super, že to 

používali v zahraničí. My jsme začali s tím, že jsme chtěli vyvinout vlastní produkt, ale 

dopadlo to tak, že jsme přivedli na český trh ten, který už ve světě funguje. 

A mohli si do dnes sportovci působící v ČR sjednat takovéto pojištění v zahraničí? 

Ano. Oni to i někteří dělají. Ale sjednávají si např. britskou verzi. Ta se řídí ale právní 

úpravou Velké Británie a tam jste méně chráněn jako spotřebitel, jako klient. Např. 

situace: Po požití alkoholu, nebo nějaké drogy, když se prokáže, vám ta britská verze 

nevyplatí nic. V Česku podle zákona vám ta pojišťovna musí minimálně 50% vyplnit. 

A buďto se soudíte v ČR, nebo v Londýně. Takže jednak nejste tak chráněn, a za druhé 

je to více nákladné. Já si dovedu představit, že TOP hráči na úrovni tenistů Kvitová, 

Plíšková atd. to můžou mít, protože to vidí u hráčů, s kterými se potkávají, takže si to 

zaplatí a třeba manažer jim to sežene. Ta právní úprava už není úplně šťastná podle mě. 

My jsme to připravili kompletně celé s Partners na českou právní úpravu, je to 

registrované u ČNB a finančního arbitra. Teď hráčka, s kterou spolupracujeme, posílá 

papíry k pojistnému plnění do Prahy a ne do Anglie, nebo do Polska. Takže, proto jsem 

říkal ano i ne. Začali jsme to vyvíjet, ale nakonec jsme to sem přenesli. Povedlo se 

dohodnout, v rámci ČR, i nějaké výhody navíc. Např. normálně nesmíte vůbec jezdit na 

motokárách a těchto mašinách, a v Česku se nám povedlo dohodnout, že na nich nesmíte 

jezdit jen mimo silnici, ale můžete si to připojistit. Ono by také stálo za to zmínit, že ti 

hráči mají zakázáno některé činnosti dělat. Ta pojistka to ale umí vykrýt. Ta pojistka je 

schopna je vykrýt například při jízdě na koni a různých adrenalinových záležitostech. 

Takže ona ho i kryje, když si na nějaké párty, přetrhne křížový vaz. Ale ne, kdyby 

vyloženě blbnul někde na skalách atd., tak to je výlukách vypsané, ale může si to 

připojistit.  

 Ano, to můžu potvrdit i na základě rozhovoru s cyklistou Petrem Vakočem na 

iRozhlas.cz. To je však od klubů pochopitelné, oni chtějí mít hráče zdravého, chtějí, 

aby hrál a jim tak přinášel nějaký zisk. Pokud hráč nebude moci hrát, bude to pro 

ně ztrátové a nikdo nechce dělat ztrátový byznys, proto jsou takto nastavené ty 

podmínky v těch smlouvách.  

Bývá to tak. Hráči NHL po konci kariéry, nebo já jsem měl problém se s nimi kvůli tomu 

sejít, pořád někde lyžovali. Říkali mi: Já jsem nemohl celou kariéru lyžovat, tak se ve 30ti 



 

 

učím lyžovat. Takže bývá to tak, ale my jim to můžeme pojistit. Což také není úplně 

běžné. Neříkám, že úplně vše, ale většina věcí se dá pojistit. A jinak je to i poměrně 

finančně dostupné. Hodně lidí se na to ptá, jestli to není drahé a je to finančně velmi 

dostupné. Samozřejmě je tam i určitá věková hranice, do kdy je racionální se pojišťovat. 

Protože čím jste starší, tím je to dražší. Dokonce někde vás na základě věku ani nepojistí. 

Např. fotbalisti mají tvrdší podmínky pro výplatu pojistného plnění na začátku pojištění.  

Z jakého důvodu?  

Mají tam delší odkladnou dobu. I podle věku. Nedokážu říct proč, nezjišťoval to. Asi by 

se to dalo zjistit. Mají tam o měsíc nebo o dva delší odkladnou dobu. Čím jste starší, tím 

delší tu odkladnou dobu máte. Musíte 3 měsíce vydržet a až poté se můžete zranit.  

Myslíte jako po předchozím zranění? 

Ne. Myslím po přijetí do pojištění. Takovou karenční dobu.  

Takže kdyby se mu hned v prvním měsíci něco stalo, tak má smůlu? 

Ano. Např. ta mladá basketbalistka to měla v pohodě. Ta se zranila asi 2 měsíce po 

uzavření smlouvy, navíc ještě v přípravě a bez problému vše.  

V případě, že už člověk měl nějaké větší zranění nějaké části těla, a sjednává si nové 

pojištění, tak už mu tuto část těla žádná pojišťovna nepojistí. Funguje to tak 

i v případě sportovců? 

Ano, taky. Proto je důležité se pojistit hned na začátku kariéry, dokud vám nic není. Ten 

tzv. pre-existing tam je, ale jsou situace, kdy ho lze obejít. Asi by to nebylo ale úplně 

košer to obcházet vyloženě naschvál. Jsou situace, kdy to lze legálně obejít, ale ty 

pojišťovny nepůjdou do předem ztrátového byznysu. Nikdy. Takže když máte už 

přetržený křížový vaz, tak budete mít problém to koleno pojistit. Tam se pak ukáže, jak 

která pojišťovna funguje. Některá vám ho dá celé do výluky, některá vám ta dá jen věci 

spojené s tím vazem. Nicméně i každý ortoped vám řekne jiný názor, co se stane s tím 

kolenem, když se do něj zasáhne. 

  



 

 

Příloha 3: Srovnání dostupných pojištění online  



 

 

Příloha 4: Uniqa Domino Risk životní pojištění 

 


