
 

 

PŘÍLOHY 

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 

 


