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Úvod 

Svoji diplomovou práci bych si ráda uvedla glosou jednoho ze soudců Nejvyššího správní 

soudu: „Je skutečností, že oblast profesionálního sportu je právně velmi neujasněná a v praxi 

ani v doktríně není postaveno najisto, které z možných řešení nejlépe odpovídá znění a smyslu 

zákonné úpravy.“1 Tento úryvek dle mého názoru přesně vystihuje situaci ohledně právní 

úpravy profesionálního sportu v našem právním řádu. Přestože můžeme profesionální sport 

považovat za nejsledovanější sportovní aktivitu, která se těší obrovskému zájmu milionů lidí 

na celém světě, je našimi zákonodárci stále opomíjena. Oblast profesionálního sportu po právní 

stránce v České republice není nijak zvlášť upravena. Vzhledem k tomu, že se o sport zajímám 

po celý svůj život, rozhodla jsem se tomuto tématu věnovat i ve své diplomové práci zabývající 

se postavením profesionálních sportovců v kontextu pracovního práva. Především se budu 

soustředit na otázku, zda je profesionální sportovec z pohledu pracovního práva zaměstnancem 

a zda lze výkon profesionální sportovní činnosti nahlížet jako závislou práci s tím, že se 

zaměřím především na problematiku postavení profesionálních sportovců v kolektivních 

sportech.  

Kvůli nedostatečné právní úpravě dochází často v praxi k interpretačním problémům, 

jak na vztah mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem nahlížet. Též zde sleduji 

očividný nezájem ze strany zákonodárce tyto otázky řešit. Ačkoliv se diskuse o potřebě nové 

úpravy profesionálního sportu vedou již několik let, nevzešly z nich doposud jakékoli konkrétní 

výsledky.  

Na aktuálnosti toto téma nabralo v souvislosti s probíhající epidemií COVID-19, během 

níž se profesionální sport stal jednou z nejvíce zasažených oblastí. Většina kolektivních soutěží 

byla předčasně ukončena, ligy zůstaly bez vítězů, a tak nebyly kluby schopné hráčům vyplácet 

slíbené odměny. Téma postavení profesionálních sportovců se dostalo na přetřes i vinou 

nešťastného výroku současné ministryně financí Aleny Schillerové2 na adresu profesionálních 

 
1 Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, č. j. 2 Afs 16/2011-78. 
2 „Nechám to na těch fotbalistech a na jejich morálním přístupu, jestli si chtějí přijít říct o 25 tisíc. Myslím si, že 
by neměli,“ pronesla ministryně při rozpravě na půdě Senátu ČR, více viz FILÍPEK, Štěpán. Fotbalisté, no... 
Ministryně kopla do hráčů, nemají chtít státní peníze. isport.blesk.cz [online]. Publikováno 15. 4. 2020 [cit. 20. 
6. 2020]. Dostupné z: https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2019-20/378113/fotbaliste-no-
ministryne-kopla-do-hracu-nemaji-chtit-statni-penize.html. 

https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2019-20/378113/fotbaliste-no-ministryne-kopla-do-hracu-nemaji-chtit-statni-penize.html
https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2019-20/378113/fotbaliste-no-ministryne-kopla-do-hracu-nemaji-chtit-statni-penize.html
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fotbalistů v rámci diskuse o poskytnutí kompenzačního bonusu za problémy způsobené 

koronavirovou epidemií pro osoby samostatně výdělečně činné.3  

Uvedený výrok dokazuje, jak je mnohými na profesionální sportovce nahlíženo; tedy 

jako na osoby s tak vysokými příjmy, že nepotřebují nijak právně ochraňovat. Tento zažitý 

stereotyp je dle mého názoru jeden z důvodu, proč zde není vůle aktivně problematiku 

profesionálních sportovců řešit a proč stojí mimo zájem zákonodárců.  

Při zpracování této diplomové práce analyzuji zejména jednotlivé předpisy, týkající se 

dané problematiky, judikatury, dále odbornou literaturu a sportovní smlouvy. Na základě těchto 

pramenů provádím syntézu získaných informací. 

Předkládaná diplomová práce je kromě úvodních a závěrečných kapitol členěna do šesti 

částí. V první teoretické části se pokusím o definování základních pojmů, tedy především 

vymezení pojmu sportu, sportovního práva a sportovce a dále se zabývám zakotvením sportu 

v našem právním řádu. Na teoretický základ následně navazuji částí zabývající se aktuálním 

postavením profesionálního sportovce v našem právním řádu. Ve třetí části se zaměřím na to, 

zda výkon činnosti profesionálního sportovce splňuje znaky závislé práce, s čímž je spojeno i 

vymezení závislé práce definované v zákoníku práce. Ve čtvrté, nejobsáhlejší části práce se 

zaměřím na sportovní činnost ve vztahu k zákoníku práce a nastínění problémů, které by 

aplikace zákoníku práce na vztahy profesionálních sportovců mohla přinést. Samostatná část 

patří postavení nezletilého (mladistvého) profesionálního sportovce; mám za to, že toto téma je 

v praxi často opomíjeno, a proto jej zde prezentuji samostatně. Závěrem provedu stručný náhled 

do zahraničních právních úprav a pokusím se nastínit možná řešení této problematiky de lege 

ferenda.  

  

 
3 Tzv. program Pětadvacítka, více viz https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2020/zachranny-program-
petadvacitka-pro-osvc-38139. 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2020/zachranny-program-petadvacitka-pro-osvc-38139
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2020/zachranny-program-petadvacitka-pro-osvc-38139
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1. Sport, sportovec, vztah sportu a práva – definice a teoretická východiska 

1. 1. Definice sportu  

Úvodem této kapitoly je třeba říci, že neexistuje žádná všeobecně uznávaná a přesná definice 

sportu. Dále je třeba uvést, že se definice liší s ohledem na to, jaký obor se o takovou definici 

sportu pokouší, a to též s ohledem na účel, jakému má sloužit. Jiné pojetí sportu nalezneme 

v sociologii, filozofii, sportovní teorii nebo v právu.4 

Etymologií slova sport se zabývá například Josef Dovalil, dle kterého se termín sport 

poprvé začíná objevovat na počátku 14. století ve smyslu činnosti, jejímž účelem je aktivní 

a pasivní zábava, odpočinek, rozptýlení a uvolnění ve volném čase. Dále uvádí, že původní 

význam slova sport se odvozuje z latinského disportare, později starofrancouzského désporter 

a anglického disport, jehož zkrácenou podobou je právě sport.5 O neutrální vymezení sportu 

jako společenského fenoménu se pokouší sportovní věda, která ho považuje za složku tělesné 

kultury vedle tělesné výchovy a pohybové rekreace.6  

Odlišnou definici sportu poskytuje například Aleš Sekot, který uvádí, že jde 

o institucionalizovanou pohybovou aktivitu motivovanou zvýšením celkové kondice, osobním 

prožitkem a cíleným výsledkem. Tato definice, vyznačující se úsilím o co nejvyšší tělesný 

výkon, neklade důraz jen na pohybovou složku, ale i na institucionální povahu.7 

V laické komunikaci se pojmem sport obvykle označuje převážně pohybová aktivita 

vykazující následující znaky: používání nářadí či jiného vybavení, podle daných sportovních 

pravidel s měřitelnými výsledky, které jsou porovnatelné v rámci téhož sportovního odvětví.8  

Tak jak dochází ke změnám ve společnosti, dochází i ke změnám v pojetí toho, jaké 

aktivity je možné zahrnout pod pojmem sport. Takovéto přesné, všeobecně akceptovatelné 

vymezení je však dle mého názoru nereálné. V tomto souhlasím s názorem Michala Králíka, 

který říká, že „samotná mnohovrstevnost sportu, jeho neustálý vývoj spojený se vznikem 

 
4 KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 12. 
5 DOVALIL, Josef. Olympismus. Praha: Olympia, 2004, s. 11. 
6 NOVOTNÝ, Jiří. Obecné problémy – vymezení sportu. In: Otázky sportovního práva. Praha: Ústav státu a práva 
AV ČR, 2008, s. 9. 
7 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, s. 10. 
8 MAISNER, Martin.: Definice sportu a předmětu sportovního práva. In: MAISNER, Martin, DOUBRAVA, Petr, 
JANÁK, Jiří, VLACHOVÁ, Barbora a DOMBROVSKÁ Michaela. Základy sportovního práva. Praha: C. H. Beck, 2019, 
s. 1. 
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a rozšířením nových sportovních disciplín, ztěžuje vytvoření definice, která by reagovala na 

stávající stav, ale byla schopna čelit i budoucím vývojovým trendům.“9 

Na podporu výše uvedeného názoru si dovolím zmínit diskutované téma z poslední 

doby, a to téma e-sportu.10 Pokud bychom se ještě před několika lety zeptali, zda lze považovat 

videohry za sport a zda by se měly zařadit na program olympijských her, v naprosté většině 

případů bychom se setkali s nesouhlasem. Pro mnohé – včetně mě – jde o absurdní představu, 

která ovšem začíná nabírat reálných kontur. Připuštění videoher na olympijské hry uznal za 

možné i současný předseda Mezinárodního olympijské výboru Thomas Bach. V rozhovoru pro 

čínská média uvedl, že by muselo jít o hry nepodporující násilí, jež je v rozporu s olympijskou 

myšlenkou. V úvahu by tedy přicházely hry jako je FIFA či NHL. E-sport by se například mohl 

objevit už na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024.11 V některých zemích už byl e-

sport dokonce uznán jak oficiální sport.12  

Ohraničení okruhu činností spadající pod definici pojmu sport je v právu důležité 

především z toho důvodu, že vzniknou-li v právu sporné otázky, většinou se to týká činností, 

u nichž panují pochybnosti, zda jsou, či nejsou sportem. Jde zejména o otázku spojenou 

s dotacemi. Od definice toho, co lze ještě považovat za sport, a co nikoliv, se poté odvíjí též 

poskytnutí finanční podpory.13 

 

1. 2 Dělení sportovní činnosti 

Sport můžeme dělit na základě různých definičních hledisek. Podle Králíka je nejznámější 

druhové dělení na jednotlivé sportovní disciplíny, které mohou být dále rozlišovány na 

kontaktní a bezkontaktní sporty, na disciplíny založené na soutěžení nebo boji. Dalším možným 

dělením je dělení podle zaměření výkonnostního prvku, tedy podle zaměření na čas, body, 

 
9 Srov. KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 56. 
10 Electronic sport, zkráceně e-sport, je definován jako oblast sportovních aktivit, ve kterých lidé vyvíjejí 
a trénují mentální nebo fyzické schopnosti skrze používání informačních a komunikačních technologií (SETH, 
Jenny E., MANNING, Douglas R., KEIPER, Margaret C. a OLRICH, Tracy W. Virtual(ly) Athletes: Where eSports Fit 
Within the Definition of „Sport“. Quest Vol. 69, Issue 1, s. 1–18 [online]. Publikováno 11. 3. 2016 [cit. 4. 7. 
2020]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00336297.2016.1144517). 
11 LENG, Sidney. Violent video games have ‘no place at the Olympics’, but e-sports are still in the running. 
scmp.com [online]. Publikováno 28. 8. 2017 [cit. 5. 8. 2020]. Dostupné z: 
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2108501/violent-video-games-have-no-place-olympics-e-
sports-are-still. 
12 Např. Rusko a Čína. 
13 KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 9. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00336297.2016.1144517
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2108501/violent-video-games-have-no-place-olympics-e-sports-are-still
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2108501/violent-video-games-have-no-place-olympics-e-sports-are-still
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soupeře. Jiné dělení poskytují Libor Flemr a Zdeněk Valenta, kteří třídí sportovní aktivity dle 

období na letní a zimní; dle prostředí na venkovní a sálové; dle formy na organizované 

a neorganizované.14 

Pro účely této práce považuji za nejdůležitější dělení podle počtu zúčastněných osob na 

sporty individuální a kolektivní. V kolektivních sportech proti sobě nastupují dva týmy, 

přičemž pravidla jednotlivých sportovních odvětví stanovují počet hráčů na hřišti. Výsledek je 

odvislý od výkonu a součinnosti celého týmu. Mezi kolektivní sporty řadíme například hokej, 

házenou, fotbal nebo basketbal.  

Naopak v individuálních sportech proti sobě nastupují jednotliví sportovci a výsledek 

je závislý pouze na jejich individuálních výkonech. Jako příklad individuálních sportů můžeme 

uvést například atletiku, biatlon nebo plavání.  

Za další důležité dělení považuji takové, dle kterého se uvádějí sportovní úrovně. 

Konkrétně takto hovoříme o rekreačním, výkonnostním a vrcholovém (profesionálním) sportu. 

Vzhledem k tématu se budu v práci nejpodrobněji věnovat popisu profesionální sportovní 

činnosti. Pro profesionální sportovní činnost jsou typické následující obsahové znaky:15  

- existence právního vztahu mezi profesionálním sportovcem a jiným subjektem, 

který organizuje sportovní činnost (tedy nejčastěji mezi sportovcem a sportovním 

klubem), 

- odměna za výkon sportovní činnosti, 

- vykonávání sportovní činnosti v rámci sportovní soutěže organizované nezávislým 

subjektem podle pravidel dané soutěže (například 1. česká fotbalová řízená Ligovou 

fotbalovou asociací), 

- dohled nad dodržováním pravidel nezávislou skupinou osob (například disciplinární 

komise Českého svazu házené), 

- pravidelná a organizovaná činnost (tréninky, zápasy, soustředění a další), 

- ekonomický cíl (finanční odměna, zvyšování hodnoty sportovce v rámci hráčského 

trhu). 

 
14 FLEMR, Libor, VALENTA Zdeněk. Socializace sportem. Studia sportiva 4, 2010, č. 1, s. 74 [online]. Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/7294/7049. 
15 ČOLLÁK, Jaroslav: Definujme (ne)definovanteľné-profesionálny, poloprofesionálny a amatérsky výkon 
športovej činnosti na pozadí procesu prijímania „nového zákona o športe“. In: PICHRT Jan (ed.). Sport a (nejen) 
pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 71, 153. 

https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/7294/7049
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Jaroslav Čollák dále rozlišuje profesionální sportovní činnost podle toho, zda jde o výkon při 

sportovní činnosti v rámci kolektivních sportů, nebo o výkon při sportovní činnosti odváděné 

individuálními profesionálními sportovci. Hlavní rozdíl Čollák spatřuje v tom, že individuální 

profesionální sportovec vykonává sportovní činnost pod vlastním jménem na základě vztahu 

mezi ním a subjektem registrujícím hráče. Sportovec ji vykonává nezávisle na tomto subjektu, 

dle vlastních rozhodnutí a nemusí dostávat pravidelnou odměnu za svůj výkon. Profesionální 

sportovec v kolektivních sportech vykonává činnost na základě právního vztahu mezi ním 

a subjektem oprávněným působit v dané organizované soutěži, pro kterého a na účet kterého 

profesionální sportovec činnost vykonává a od něhož zároveň dostává odměnu.16 

Sport výkonnostní je rovněž vykonáván sportovci sdruženými ve sportovních klubech, 

jejichž činnost je organizovaná a systematická a jež se účastní pravidelných soutěží a turnajů. 

Hlavní rozdíl oproti sportu profesionálnímu spočívá v tom, že ho sportovci neprovozují jako 

hlavní zdroj obživy a náklady s ním spojené hradí z členských příspěvků, dotací 

a sponzorských darů.  

Pro rekreační sport je typické, že není provozován podle rigidních pravidel, jejich 

dodržování a nastavení se odvíjí od dohody sportujících osob. Jde zejména o fyzické aktivity, 

jinak provozované jako profesionální či výkonnostní sport. Rekreační sport není spjat se 

sportovními kluby, sportovními svazy a zpravidla nežádá o dotace za státního rozpočtu.17 

 

1. 3. Sportovní právo a sportovní legislativa 

S narůstajícím významem sportu ve světě se zvyšuje i potřeba právní regulace sportu. V této 

souvislosti je často zmiňován pojem sportovního práva. Základním teoretickým problémem je, 

zda toto právo vůbec existuje a co si pod ním představit. Dle Roberta Siekmanna18 se názory, 

jestli sportovní právo tvoří samostatnou oblast práva, dají rozdělit do tří skupin.19 

 
16 ČOLLÁK, Jaroslav. Definujme (ne)definovanteľné-profesionálny, poloprofesionálny a amatérsky výkon 
športovej činnosti na pozadí procesu prijímania „nového zákona o športe“. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) 
pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 153–154. 
17 MAISNER, Martin. Definice sportu a předmět sportovního práva. In: MAISNER, Martin, Petr DOUBRAVA, Jiří 
JANÁK, Barbora VLACHOVÁ a Michaela DOMBROVSKÁ. Základy sportovního práva. Praha: C. H. Beck, 2019, 
s. 1–2. 
18 Robert C. R. Siekmann, ředitel Centra pro mezinárodní sportovní právo v Haagu (Asser International Sports 
Law Centre). 
19 SIEKMANN, Robert, SOEK, Janwillem (eds.). Lex Sportiva: What is Sports Law?. Hague: T.M.C. Asser Press, 
2012, s. 12. 
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Do první skupiny patří názory odborníků, kteří neuznávají sportovní právo jako 

samostatné právní odvětví. Jejich častým argumentem je, že sportovní právo je průřezová 

disciplína, zabývající se vztahy, které spadají do oblasti tradičních právních disciplín, jako je 

právo občanské, trestní, obchodní či pracovní. Do této skupiny můžeme zařadit například 

Michala Králíka, uznávaného českého odborníka na problematiku práva a sportu, nyní soudce 

Nejvyššího soudu České republiky.20 

Druhá skupina odborníků sice říká, že v současné době sportovní právo nepředstavuje 

samostatné právní odvětví, ale nedávný vývoj naznačuje, že v budoucnosti k uznání sportovní 

práva jako samostatného právní odvětví dojde. Mezi zástupce této skupiny patří například 

slovenský právník Tomáš Gábriš, který zastává názor, že „sportovní právo je rodící se právní 

disciplínou, která vykazuje zvláštnosti v porovnání s jinými právními odvětvími, což představuje 

negativní vymezení této disciplíny. Souvislost se specifickou sportovní činností představuje její 

pozitivní vymezení.“21 

Třetí skupina autorů považuje sportovní právo za samostatné právní odvětví.  

V této práci budu vycházet z definice sportovního práva Martina Maisnera, který ho 

definuje jako právní obor regulující nebo přímo se vztahující ke sportu jako lidské činnosti. 

Zabývá se především regulací týkající se přímo výkonu sportovní činnosti, například pravidly 

výkonu jednotlivých sportů, pravidly soutěží a organizací vzájemných vztahů, vztahy mezi 

sportovci a jejich asociacemi, sportovně právní odpovědností, dopingem.22 

Formálním pramenem výše vymezeného sportovního práva je sportovní legislativa. 

V užším slova smyslu je chápána jako legislativa zaměřená výhradně na oblast sportu 

(například speciální zákon o sportu). V širším slova smyslu lze pod tento pojem zahrnout 

i obecné právní předpisy, které na oblast sportu dopadají.23  

V závislosti na historických, kulturních a společenských podmínkách státu se přístup 

zákonodárců ke sportu v jednotlivých zemích liší. Podle vztahu státu a jeho právní úpravy ke 

sportu tak můžeme rozlišovat dva základní přístupy státu: zaprvé intervenční a zadruhé 

liberální. Pro intervenční přístup je charakteristická existence základního zastřešujícího zákona 

o sportu, vyšší míra zásahu státu do sportu, převzetí odpovědnosti za rozvoj a podporu sportu 

 
20 KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 9. 
21 GÁBRIŠ, Tomáš: Športové právo. Bratislava: EURKÓDEX, 2011, s. 26. 
22 MAISNER, Martin.: Definice sportu a předmětu sportovního práva. In: MAISNER, Martin, DOUBRAVA, Petr, 
JANÁK, Jiří, VLACHOVÁ, Barbora a DOMBROVSKÁ, Michaela. Základy sportovního práva. Praha: C. H. Beck, 
2019, s. 2. 
23 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 169. 
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a kontrola sportovních organizací. Pro liberální přístup je typická pouze podpůrná role státu 

v oblasti sportu. Odpovědnost za sport je přenechána občanskému sektoru, potažmo sportovním 

organizacím, a zákonná úprava sportu je zpravidla minimální.24 Na základě výše uvedených 

charakteristik je zřejmé, že Česká republika se svým přístupem k právní problematice sportu 

blíží spíše modelu liberálnímu.  

 

1. 4. Zakotvení sportu v ústavním pořádku České republiky  

Českou republiku dále můžeme zařadit do řad představitelů takzvaného nekonstitučního sportu, 

což znamená, že se žádný náš ústavní zákon výslovně nezmiňuje o sportu a právo na sport není 

ústavně zakotveno. Sportovní organizace odvozují svá práva od článku 20 Listiny základních 

práv25 a svobod, který zaručuje právo na svobodu sdružovat se.26 Opakem jsou státy, pro něž 

platí, že se sport v ústavě objevuje jako integrální součást ústavního práva. Příkladem je 

například Portugalsko, Španělsko a Řecko.  

Na unijní úrovni se sportem zabývá článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

který ho charakterizuje jeho zvláštní povahou, strukturami založenými na dobrovolné činnosti 

a jeho společenskou a výchovnou funkcí. Toto pojetí vyzdvihuje především společenskou 

a výchovnou funkci sportu, jehož ochrana je od přijetí Lisabonské smlouvy podložena 

primárním právem Evropské unie.27 

Definici sportu obsahuje také článek 2 Evropské charty sportu, dle kterého se sportem 

„rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či 

nikoli, si kladou za cíl projevení nebo zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledku v soutěžích na všech úrovních.“ Dle článku 1 této 

charty je sport právem každého jedince a vlády by měly zajistit výkon tohoto práva.  

Z definice sportu uvedené v Evropské chartě sportu vychází i zákon č. 115/2001, 

o podpoře sportu, který bychom mohli označit za jediný speciální sportovně-právní předpis 

u nás. Pro účely zákona o podpoře sportu je sportem „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 

 
24 KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 42. 
25 Čl. 20 odst. 1 LZPS „Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve 
spolcích, společnostech a jiných sdruženích“. 
26 KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 45. 
27 Tamtéž, s. 2. 
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výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně“. Sport je zde 

vymezen jako veřejně prospěšná činnost, čímž je zdůrazněna úloha sportu ve společnosti a jeho 

pozitivní dopady.28 

Zákon o podpoře sportu byl dvakrát významněji novelizován. První významnější novela 

vešla v účinnost k 1. lednu 2017 (zákon č. 230/2016 Sb.). Za účelem transparentnějšího 

přerozdělování veřejných prostředků byl touto novelou zřízen informační systém veřejné 

správy (Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení29), do 

kterého se všechny subjekty žádající o státní podporu musí registrovat. Zároveň byl nově rozvoj 

sportu a sportovních talentů svěřen obcím a významným sportovním akcím bylo věnováno 

samostatné ustanovení.30 

Od 31. července 2019 pak vešla v účinnost druhá větší novela zákona o podpoře sportu 

(zákon č. 178/2019 Sb.). Dle důvodové zprávy k tomuto zákonu je cílem této novely vytvořit 

nástroj pro zlepšení podmínek ve sportu s ohledem na jeho stále vzrůstající význam. Za 

nejvýznamnější změnu, spojenou s touto novelou, považuji zřízení nového specializovaného 

ústředního orgánu státní správy ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace 

státu – Národní agentury pro sport. Národní agentura pro sport nese odpovědnost především za 

přípravu státní politiky pro oblast sportu, přípravu programů na rozvoj a podporu sportu, 

poskytování sportovních dotací, vydávání antidopingových programů a další.31 Nově bylo 

explicitně stanoveno, že žadatelem o dotace může být i jiná osoba než sportovní organizace. 

Dle mého názoru tato novela však nebude mít přílišný dopad na sportovní prostředí, jelikož 

pouze mění úřad a podmínky pro poskytování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu.32  

Vedle zákona o podpoře sportu je dalším zákonem zaměřeným na oblast sportu zákon 

č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. Již z jeho názvu vyplývá, že se zabývá velice 

specifickou sportovní úpravou. Předmětem úpravy tohoto zákona jsou některá práva 

a povinnosti v souvislosti s užíváním olympijských symbolik a ochrana před jejich zneužitím. 

 
28 SUP, Martin: Sportovní normy (pravidla) a jiné neprávní prameny pravidel chování sportovce. In: KUKLÍK, 
Jan. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012, s. 57. 
29 Viz https://www.rejstriksportu.cz/. 
30 Pro účely zákona o podpoře sportu se významnou akcí rozumí akce mezinárodního významu odehrávající se 
na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár. 
31 Viz § 3d zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 
32 Do 1. ledna 2020 se o přípravu a vyhlašování dotačních v oblasti sportu starala sekce vzdělávání sportu 
a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

https://www.rejstriksportu.cz/
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Zákon dále zakotvuje postavení Českého olympijského výboru, který řídí a organizuje 

olympijské hnutí v České republice.33 

K provádění zákona o podpoře sportu pak slouží usnesení a koncepce vlády k podpoře 

sportu. Jedním z těchto dokumentů je Koncepce podpory sportu 2016–2025 – SPORT 2025,34 

která byla schválena vládou České republiky v červnu 2016. Tato koncepce řeší dlouhodobou 

strategii podpory sportu na všech úrovních, včetně finanční stability. Základní prioritou 

v oblasti sportu je podpora dětí, mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů 

České republiky. S ohledem na rozvoj profesionálních soutěží v různých sportovních odvětví 

je jedním ze strategických cílů této koncepce snaha vyřešit postavení profesionál sportovců 

v rámci úprav legislativy. Za tímto účelem měl být dle této koncepce do konce roku 2016 

předložen návrh nového zákona o sportu. K jeho vypracování a předložení ovšem nedošlo 

a práce na tomto zákoně byly již v roce 2017 ukončeny. Zákon o podpoře sportu tak dosud 

zůstává jediným, bohužel naprosto nedostačujícím právním předpisem sportovního práva35 

u nás. 

 

1. 5. Sportovní pravidla a normy 

Sportovní oblast dále disponuje relativně autonomním souborem norem chování označovaných 

jako sportovní normy a pravidla. Regulují specifické vztahy, které v oblasti sportu vznikají 

a jsou vydávány příslušnými sportovními organizacemi. Kubíček sportovní pravidla dělí na dvě 

skupiny – zaprvé na základní pravidla sportu, která se dotýkají samotné podstaty sportovního 

odvětví (počet hráčů, herní doba, náležitosti hřiště), a zadruhé na pravidla sportovních 

organizací (kvalifikační kritéria, podmínky výkonu trenérské činnosti). Pravidla národních 

sportovních asociací pro konkrétní sport přitom nesmí být v rozporu s předpisy mezinárodních 

sportovních federací. Například předpisy vydané Fotbalovou asociací České republiky nesmí 

být v rozporu s předpisy FIFA.36  

Na právní povahu sportovních norem jsou v teorii práva různé názory. Na jedné straně 

nejsou považovány za obecně závazné prostředky právní regulace, ale na druhé straně jsou 

soudy v judikatuře respektovány s ohledem na specifikaci sportovní činnosti jako takové.37 

 
33 Viz § 1 zák. č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. 
34 Viz https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025. 
35 Pokud nepočítáme značně specifický zákon o ochraně olympijských symbolik. 
36 KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 16. 
37 Tamtéž, s. 38. 

https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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Závazností sportovních pravidel se Nejvyšší soud zabýval například ve svém rozhodnutí ze dne 

23. února 2005, č. j. 25 Cdo 1506/2004, ve kterém dovodil, že i když „pravidla chování pro 

lyžaře, vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS… nejsou obecně závazným právním 

předpisem, jsou tato pravidla pro lyžaře na sjezdové trati závazná, a to bez ohledu na to, zda 

jsou pramenem práva či nikoliv“.38 Z výše uvedeného vyplývá, že pravidla vydávaná 

sportovními asociacemi můžou zavazovat i osoby stojící mimo danou sportovní asociaci, tedy 

nečleny. 

 

1. 6. Pojem profesionální sportovec 

Tak jako můžeme dělit na základě různých kritérií sport, je možné dělit do jednotlivých 

kategorií rovněž sportovce. Za zásadní pro účely této diplomové práce považuji zejména 

rozdělení sportovců na amatéry a profesionály. V odborné literatuře a předpisech sportovních 

svazů se však často setkáme i se sportovci označenými jako poloprofesionálové.  

V platné právní úpravě definici sportovce nalezneme v zákoně o podpoře sportu, která 

ho definuje jako každou fyzickou osobu, „která v daném kalendářním roce skutečně vykonává 

sportovní činnosti, pro kterou je u sportovní organizace evidována“.39 Tato definice ovšem platí 

pouze pro účely uvedeného zákona.  

Při definování profesionálního sportovce vycházím ze Slukova dělení dle ziskovosti na 

amatéry, poloprofesionály a profesionály. Amatérský sportovec provozuje sport ve svém 

volném čase jako zálibu, mimo své zaměstnání a bez nároku na odměnu; poloprofesionálové 

sice v souvislosti s provozováním sportovní činnosti získávají finanční odměru, tato pro ně však 

nepředstavuje hlavní zdroj obživy a pro profesionála je sport hlavním zdrojem příjmů.40 

Ziskovost jako hlavní odlišující kritérium nalezneme i v předpisech jednotlivých sportovních 

asociací.  

Pro účely přestupního řádu je dle FAČR profesionálním hráčem „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 

 
38 Dále např. usnesení NS ze dne 17. července 2019, sp. zn. 6 Tdo 425/2019, jenž se zabývá závazností metodiky 
Českého horolezeckého svazu. NS v tomto rozhodnutí dovodil, že sportovní pravidla jsou často jedinými pravidly, 
které zvyšují bezpečnost osob, a proto je jejich potřeba zřejmá. 
39 Viz § 2 odst. 3 zákona o podpoře sportu. 
40 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). [Praha]: Havlíček Brain Team, 2007, s. 
21. 
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členském klubu přísluší odměna převyšující jeho účelně vynaložené náklady na toto 

působení“.41 Za amatéry jsou považováni všichni hráči, kteří nejsou profesionály.  

Podobnou definici používá i Český svaz házené ve svém předpisu Zásady registrace 

hráčských smluv v ČSH, který stanovuje, že profesionální hráč musí mít s klubem uzavřenou 

písemnou smlouvu, dle které je mu klubem vyplácena odměna, jenž musí být vyšší než hráčem 

účelně vynaložené náklady. V dalším odstavci je výše této odměny blíže konkretizovaná tak, 

že musí být vyšší než zákonem stanovená minimální měsíční mzda.  

Předpisy některých sportovních svazů se rozlišováním na profesionály a amatéry 

nezabývají vůbec, například Česká basketbalová federace.  

Kritérium ziskovosti ovšem není dle mého názoru to jediné, jímž lze profesionály 

a amatéry odlišovat. Přesnější je dle mého definice, vycházející z popisu profesionální 

sportovní činnosti, tak jak byla charakterizována v předešlé kapitole. Profesionálního sportovce 

tedy definujeme jako fyzickou osobu vykonávají profesionální sportovní činnost. Pro tohoto 

sportovce je typické, že vykonává sportovní činnost za účelem finančního zisku (tento však 

nemusí být vždy dosažen), pravidelně se účastní tréninků a sportovních podniků (turnajů, 

utkání), je registrován u příslušeného sportovního svazu a je podřízen jeho sportovním 

a soutěžním pravidlům.42  

Pro úplnost si nakonec dovolím i krátkou zmínku o shora uvedených 

poloprofesionálech. V odborné literatuře je poloprofesionálem označována osoba, která má 

zpravidla další zaměstnání, ze které jí plyne hlavní zisk. Sportovní činnost vykonává vedle 

tohoto zaměstnání, sportem si pouze přivydělává či získává jiné odměny. Poloprofesionálové 

jsou zpravidla sdruženi ve sportovních klubech, sportu se taktéž věnují systematicky 

a pravidelně se účastní soutěží a náklady spojené se sportovní činností jsou hrazeny z různých 

zdrojů (vlastní prostředky, dotace, sportovní dary).43 Například dle shora uvedených Zásad 

registrace hráčských smluv v ČSH je poloprofesionál „osoba, která vedle sportovní činnosti 

vykonává pro klub i jinou pravidelnou činnost (pracovní či jinou výdělečnou činnost)“.44 

  

 
41 Viz § 2 odst. 1 písm. s) Přestupního řádu Fotbalové asociace České republiky. 
42 Srov. MORÁVEK, Jakub. Autonomie vůle, ochrana slabší strany a profesionální sport. In: PICHRT, Jan (ed.). 
Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 87. 
43 MAISNER, Martin: Definice sportu a předmětu sportovního práva. In: MAISNER, Martin, DOUBRAVA, Petr, 

JANÁK, Jiří, VLACHOVÁ, Barbora a DOMBROVSKÁ, Michaela. Základy sportovního práva. Praha: C. H. Beck, 
2019, s. 2. 

44 Čl. II Zásad registrace hráčských smluv v ČSH. 
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2. Postavení profesionálního sportovce v právním systému  

Před rokem 1989 působili všichni sportovci v České republice jako amatéři, jelikož 

profesionální sport nebyl v souladu s principy socialistické společnosti. Z tohoto důvodu byli 

profesionální sportovci oficiálně zaměstnáni v některém ze státních podniků (zpravidla toho, 

jehož název sportovní oddíl nesl45), který jim vyplácel mzdu, ale ve skutečnosti toto civilní 

povolání nevykonávali a naplno se věnovali sportovní činnosti.46 

Tímto vznikl takzvaný duplicitní status sportovce – sportovec byl z formálních důvodů 

zaměstnán v určité organizaci, byť fakticky tuto práci nevykonával nebo ji vykonával pouze na 

zkrácený pracovní úvazek a vedle toho se pod hlavičkou této organizace účastnil sportovních 

soutěží. V roce 1985 pak došlo k zavedení na svou dobu pokrokového institutu takzvaných 

statutárních smluv, dle kterých mohli být sportovci dlouhodobě uvolňováni pro výkon 

sportovní činnosti. Králík považuje zavedení tohoto typu smluv za počátek profesionalizace 

sportu v České republice.47 

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se sportovci stali profesionály a začali 

vykonávat sportovní činnost oficiálně s tím, že si volně mohli začít upravovat své smluvní 

vztahy s jednotlivými kluby. Legislativní činnost v oblasti profesionálního sportu zůstala 

ovšem nadále nedostatečná a nesystematická.48 Tento stav bohužel přetrvává i nadále a situace 

v České republice týkající se právního postavení profesionálních sportovců je ukázkovým 

případem roztříštěné právní úpravy.  

Podle aktuální právní úpravy mohou sportovci vykonávat svou činnost v různých 

režimech, a to jako osoba samostatně výdělečně činná provozující živnost, nebo vykonávající 

nezávislé povolání, či jako zaměstnanec. Zvláštní kategorií jsou sportovci – vojáci z povolání, 

kterými se budu podrobněji zabývat v následující kapitole věnované individuálním 

profesionálním sportovcům. 

Výše uvedený dualismus je České republice vytýkán i ze stran mezinárodních 

sportovních organizací. Nejhlasitější je v tomto směru UEFA, která už od roku 2013 prosazuje, 

 
45 Např. Spartak ZVIL Plzeň. 
46 SLUKA, Tomáš Profesionální sportovec – právní a ekonomické aspekty. Ostrava: Havlíček brain team, 2007, 
s. 69. 
47 Králík, Michal: Zamyšlení nad sportovním právem. Právní rozhledy 10/1998, s. 9 [online]. Publikováno 1. 10. 
1998 [cit 10. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=nrptcojzhbpxa4s7geyf6427gq4dk&groupIndex=0&rowIndex=0. 
48 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec – právní a ekonomické aspekty. Ostrava: Havlíček brain team, 2007, 
s. 69. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptcojzhbpxa4s7geyf6427gq4dk&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptcojzhbpxa4s7geyf6427gq4dk&groupIndex=0&rowIndex=0
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aby všichni profesionální fotbalisté byli zaměstnanci svých klubů.49 O zlepšení pracovních 

podmínek pro fotbalisty v České republice se zasazuje i světová asociace fotbalových hráčů 

FIFPro. Dle sdělení FIFPro učiněného během setkání na půdě České asociace fotbalových hráčů 

v roce 2018 vykonává v České republice svou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná 

93 procent fotbalistů, což je dle předsedy právního oddělení této organizace naprosto 

nepřijatelné. FIFPro dále poukázala na to, že zde není politická vůle tuto situaci změnit a najít 

vhodné řešení pro všechny strany.50 

Vzhledem k absenci zvláštní právní úpravy pro činnost profesionálních sportovců je 

volba právní úpravy právního vztahu ponechána na dohodě stran. V České republice je 

v současnosti bezpochyby nejrozšířenější variantou postavení profesionálního sportovce jako 

osoby samostatně výdělečně činné. V mnohem menší míře se setkáme s profesionálními 

sportovci, kteří jsou vůči svému klubu v pracovněprávním poměru.51  

V případě, že sportovec není zaměstnancem klubu, je právní vztah mezi sportovním 

klubem a profesionálním sportovcem založen na základě inominátní (nepojmenované) smlouvy 

uzavřené dle občanského zákoníku. Tato smlouva, v praxi nazývaná jako smlouva o sportovní 

činnosti, nemá v českém právním řádu žádnou zvláštní zákonnou úpravu, proto je při smluvních 

vztazích sportovců vycházeno z obecných předpisů občanského práva a pracovního práva.  

Postavení profesionálního sportovce jako osoby samostatně výdělečně činné s sebou 

přináší mnohá negativa v podobě povinností, které jsou na hráče přenášeny, a to zejména 

povinnost podávat daňová přiznání, povinnost odvodu záloh na zdravotní a sociální pojištění. 

Zároveň přichází o řadu výhod, které jsou spojeny se zaměstnaneckým poměrem, jako je 

například právo na stávku, sdružovat se v odborech, ochrana před bezdůvodným propuštěním52.  

 

 
49 Více viz MÁDL, Luděk. Výstražný dopis z UEFA. Na české kluby zaútočí 3. bundesliga. Aktuálně.cz [online]. 
Publikováno 9. 10. 2013 [cit. 18. 8. 2020]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/vystrazny-dopis-z-uefa-
cesky-fotbal-se-boji-3-bundesligy/r~ca231a282fed11e3888f002590604f2e/.  
50 ČTK. Asociace FIFPro bojuje za české fotbalisty, chce zlepšit jejich podmínky. tyden.cz [online]. Publikováno 

16. 3. 2018 [cit. 18. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/asociace-fifpro-bojuje-
za-ceske-fotbalisty-chce-zlepsit-jejich-podminky_471739.html?showTab=nejctenejsi-24.  

51 Např. házenkář Václav Franc před odchodem do klubu HCB Karviná měl s týmem HK FCC Město Lovosice 
uzavřenou pracovní smlouvu, viz BÍLEK, Petr. Statisíce za Klimta, ale co jeho góly? Ať je střílejí jiní, zní z Lovosic. 
idnes.cz [online]. Publikováno 16. 8. 2019 [cit. 18. 8. 2020]. Dostupné z: 
https://www.idnes.cz/sport/hazena/lovosice-vaclav-klimt-vaclav-franc-odchod.A190816_495821_hazena_tof. 
52 ŘEHÁK, Ladislav. Výkon činnosti profesionálního fotbalového hráče. Casl.cz [online]. Publikováno 13. 7. 2014. 
[cit. 10. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace. 

https://sport.aktualne.cz/fotbal/vystrazny-dopis-z-uefa-cesky-fotbal-se-boji-3-bundesligy/r~ca231a282fed11e3888f002590604f2e/
https://sport.aktualne.cz/fotbal/vystrazny-dopis-z-uefa-cesky-fotbal-se-boji-3-bundesligy/r~ca231a282fed11e3888f002590604f2e/
https://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/asociace-fifpro-bojuje-za-ceske-fotbalisty-chce-zlepsit-jejich-podminky_471739.html?showTab=nejctenejsi-24
https://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/asociace-fifpro-bojuje-za-ceske-fotbalisty-chce-zlepsit-jejich-podminky_471739.html?showTab=nejctenejsi-24
https://www.idnes.cz/sport/hazena/lovosice-vaclav-klimt-vaclav-franc-odchod.A190816_495821_hazena_tof
http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace
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2. 1. Postavení individuálního profesionálního sportovce  

Sportovce provozující individuální sporty můžeme dělit do několika kategorií. První kategorií 

jsou sportovci, kteří nejsou v členském vztahu k žádnému sportovní klubu, případně členem 

jsou, avšak jde spíše o deklaraci příslušnosti. Členstvím v klubu získají především možnost 

využívat zázemí klubu pro svou sportovní přípravu, ale stále si zachovávají značnou míru 

nezávislosti, neboť nepodléhají pokynům ze strany klubu. Sportovec si samostatně určuje svůj 

režim, tedy kdy bude trénovat a jakých závodů a turnajů se bude účastnit. Dále je pro ně typické, 

že se sportovních podniků účastní zpravidla pod vlastním jménem (pokud nereprezentují svůj 

tým nebo stát). Jsou rovněž příjemcem veškerých zisků, nejčastěji jde o příjmy z reklam či od 

sponzorů a z odměn v rámci soutěžních podniků. Z těchto příjmů si pak hradí svůj realizační 

tým, trenéra, náklady na cestu, ubytování. Přestože má každý sportovec zpravidla svého trenéra, 

který mu při utkání dává pokyny, řídit se jimi při utkání je na samotném sportovci a jejich 

nesplnění mu nepřivodí žádné negativní výsledky, kromě možného špatného výsledku. Pokud 

sportovec není s trenérem spokojen, ukončí s ním kontrakt a najde si trenéra jiného. Jeho 

sportovní výkon nemá vliv na výsledek dalších osob. Tato skupina individuálních sportovců 

tedy splňuje znaky živnosti53 uvedené v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

V případě splnění všeobecných podmínek54 pro výkon živnosti můžeme tyto sportovce 

považovat za osoby samostatně výdělečně činné.  

Druhou skupinou individuálních profesionálních sportovců jsou ti, kteří jsou 

v zaměstnaneckém poměru vůči sportovnímu klubu. Valná většina vrcholových sportovců jsou 

zaměstnanci resortních sportovních center,55 které v České republice zaujímají klíčovou roli 

v oblasti individuálního profesionálního sportu. Fungování jednotlivých resortních sportovních 

center je upraveno v Zásadách činnosti resortních sportovních center vydaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní výhodou je sociální jistota v podobě zaručené 

pravidelné mzdy a ochrana jim daná zákoníkem práce. Za účelem komplexní sportovní přípravy 

je těmto sportovcům rovněž k dispozici sportovní a regenerační zázemí a je jim zároveň 

poskytována rozsáhlá lékařská péče.  

 
53 „Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 
zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 
54 Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou dle ustanovení § 6 odst. 1 zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání plná svéprávnost a bezúhonnost.  
55 Ze zákona jsou ustanovena celkem tři – pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 
obrany a Ministerstvem vnitra ČR. 
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Třetí kategorií jsou sportovci, kteří vykonávají sportovní činnost v pozici vojáků 

z povolání na základě služebního poměru dle zákona č. 211/1999 Sb., zákona o vojácích 

z povolání. Tato možnost je nabízena pouze nejúspěšnějším profesionálním sportovcům, 

především těm, kteří získali medaili na olympijských hrách, mistrovství světa nebo Evropy. 

Sportovní činnost vykonávají v rámci Armádního resortního centra DUKLA, jenž je resortním 

sportovním centrem Ministerstva obrany s cílem připravit vybrané sportovce ke státní a resortní 

sportovní reprezentaci.56 S postavením sportovce jako vojáka z povolení je spojena řada výhod 

poskytnutých dle zákona o vojácích o povolání. Namátkou jde například o nárok na náhradu 

škody na zdraví, poskytnutí rozsáhlých zdravotních služeb včetně nároku na rehabilitace, 

možnost jednorázové peněžení výpomoci a další. Za jednu z největších výhod však považuji 

finanční zabezpečení těchto sportovců i po skončení služebního poměru ve formě odbytného, 

nebo odchodného. Hlavní negativum spatřuji v tom, že sportovci jako vojáci z povolání musí 

kromě vrcholové sportování zvládnout i tříměsíční vojenský výcvik ve Vojenské akademii ve 

Vyškově. 

 

2. 2. Postavení profesionálního sportovce v kolektivních sportech 

V porovnání s individuálními profesionálními sportovci, pro které platí, že povaha a zařazení 

jejich právního postavení je zpravidla jasné a přehledné, je situace u profesionálních sportovců 

v kolektivních sportech podstatně komplikovanější.  

Pro sportovce v kolektivních sportech je charakteristické, že jsou součástí sportovního 

týmu, na němž jsou závislí a bez něhož by svou činnost nemohli vykonávat.  

Stejně jako individuální profesionální sportovec může aktuálně profesionální sportovec 

v kolektivních sportech vykonávat svou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná 

provozující živnost, jako osoba samostatně výdělečně činná vykazující nezávislé povolání 

a jako zaměstnanec. V současné době víceméně platí, že většina sportovců v kolektivních 

sportech vykonává svou činnost mimo pracovní poměr. 

Negativa spočívající v postavení profesionálních hráčů jako osob samostatně výdělečně 

činných ukázala i probíhající koronavirová epidemie. Jako příklad si dovolím uvést mediálně 

známý případ hráčů hokejového extraligového týmu Mountfield Hradec Králové Lukáše Žejdla 

 
56 Viz http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/struk/sprava/sops/dukla/armadni-sportovni-centrum-
dukla--206996/. 

http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/struk/sprava/sops/dukla/armadni-sportovni-centrum-dukla--206996/
http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/struk/sprava/sops/dukla/armadni-sportovni-centrum-dukla--206996/
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a Petra Šidíka. Těmto hráčům byla hradeckým klubem po vypuknutí pandemie dána výpověď 

z důvodu zásahu vyšší moci, aniž by jim byla poskytnuta nějaká finanční náhrada, přestože 

zůstali ze dne na den bez finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že shora uvedení hráči 

považovali výpověď za neplatnou, podali podnět ke Smírčí komisi Českého svazu ledního 

hokeje za účelem přezkumu její oprávněnosti. Smírčí komise ČSLH poté obě výpovědi hráčů 

zneplatnila. V případě, že by hráči byli v klubu v zaměstnaneckém poměru, je pravděpodobné, 

že by k tomuto vůbec nedošlo. Kluby by měly možnost využít různých podpůrných programů, 

a tak by byly schopné hráče udržet. I v případě výpovědi by však hráč získal výhody dané mu 

zákoníkem práce, jako je například odstupné. Vzhledem k tomu, že již před vypuknutím 

epidemie bylo pravděpodobně, že výše uvedení hráči po sezóně klub opustí, dovozuji, že klub 

pouze využil příležitosti, jak se hráčů „zbavit“ s co nejmenšími náklady.  

Sportovní kluby nejčastěji argumentují tím, že pokud by hráči byli v klubu zaměstnáni, 

vedlo by to ke snížení jejich platů. Je nepochybné, že by kluby musely za hráče odvádět povinné 

odvody, jako je zdravotní a sociální pojištění, a to by klubům přineslo zvýšené náklady.  

Mezi další důvody, proč smluvní strany preferují úpravu právních vztahů dle předpisů 

občanského práva, řadíme například větší flexibilitu při sjednávání podmínek smlouvy. Oproti 

pracovněprávní úpravě je možné zakotvit disciplinární odpovědnost za porušení smluvních 

podmínek včetně možnosti uložení sankcí, vyloučení jednostranného ukončení smlouvy ze 

strany sportovce, umožnění řetězení smluv na dobu určitou nebo rozšíření výpovědních důvodů 

(například pro případ těhotenství či zdravotní nezpůsobilosti). Finanční úspory, způsobené 

nižšími odvody na dani z příjmu fyzických osob a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, 

jsou považovány za „nepřímý důsledek (efekt) doprovázející potřebu flexibilní formy 

spolupráce“.57 

 

  

 
57 MORÁVEK, Jakub, ŠTEFKO, Martin. Profesionální sportovci v kolektivních sportech. Časopis pro právní vědu 
a praxi 21, 2013, č. 3, s. 354–358 [online]. [cit. 24. 8. 2020]. Dostupné 
z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5698. 
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3. Profesionální sport a závislá práce 

V předchozích kapitolách jsem stručně analyzovala současný stav týkající se právního 

postavení profesionálních sportovců. Jak již bylo výše zmíněno, odpověď na otázku, zda na 

činnost profesionálního sportovce pohlížet jako na činnost závislou, pro kterou je typický 

pracovněprávní vztah, případně jako na činnost nezávislou s sebou nese celou řadu právních 

důsledků v oblasti sociálního zabezpečení sportovců, daňových povinností, míry právní 

ochrany.58  

Hlavní výhodou podřízení právního vztahu mezi sportovcem a sportovním klubem 

pracovnímu právu je ochrana, kterou zákoník práce sportovci jakožto zaměstnanci poskytuje. 

V oblasti sportu se mi jeví jako velmi důležitá především ochrana v případě úrazu, když má 

sportovec jistotu udržení pracovního místa i během léčení a v případě zranění souvisejícího 

s výkonem sportovním činnosti má sportovec vůči zaměstnavateli nárok na odškodnění 

bolestného, ušlého výdělku, nákladů spojených s léčením a věcnou škodu.59 

Vzhledem k tomu, že statut individuálních profesionálních sportovců je v praxi 

zpravidla jednoznačný, budu se nadále zabývat již pouze profesionálními sportovci 

v kolektivních sportech. U profesionálních sportovců v kolektivních sportech odborníci již 

několik let poukazují na to, že výkon sportovní činnosti vykazuje znaky závislé práce, a proto 

by vztahy mezi těmito sportovci a sportovními kluby neměly být upraveny smlouvami 

uzavíranými podle občanského zákoníku, ale měly by se řídit pracovněprávními předpisy.  

Cílem této části diplomové části tedy bude posoudit, zda je možné výkon 

profesionálního sportovce v kolektivních sportech považovat za závislou práci. K tomu bych 

chtěla podotknout, že pokud nebude uvedeno jinak, naplnění znaků závislé práce budu 

posuzovat z pohledu průměrných profesionálních sportovců, tedy ne z pohledu hvězdných 

hráčů, kteří mají v týmu vzhledem ke svým mimořádným kvalitám a s tím související tržní 

hodnotě výsadní postavení. Tito hráči, vědomi si své důležitosti pro tým, mají zcela jinou 

vyjednávací pozici při sjednávání podmínek smluv než běžní hráči, a tak je míra naplnění znaků 

závislé práce díky tomu odlišná.60 

 

 
58 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec – právní a ekonomické aspekty. Ostrava: Havlíček brain team, 2007, 
s. 140. 
59 VLACHOVÁ, Barbora. Právní postavení sportovce. In: MAISNER, Martin, DOUBRAVA, Petr, JANÁK, Jiří, 

VLACHOVÁ, Barbora a DOMBROVSKÁ, Michaela. Základy sportovního práva. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 23. 
60 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec – právní a ekonomické aspekty. Ostrava: Havlíček brain team, 2007, 
s. 142. 
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3. 1. Vymezení závislé práce 

Změnou právní úpravy zákoníku práce č. 262/2006 Sb., od 1. ledna 2012, která byla provedena 

novelou č. 365/2011 Sb., došlo ke změně definice závislé práce. Závislá práce je v současné 

právní úpravě definována v zákoníku práce jako „práce, která je vykonávaná ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle 

pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“. Druhý 

odstavec pak dodává, že „závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za 

práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě“.61  

Shora uvedenou novelou došlo k rozdělení ustanovení § 2 odst. 4 zákoníku práce,62 ve 

znění účinném do 31. prosince 2011 do dvou odstavců. Dle důvodové zprávy k této novele jsou 

nyní v prvním odstavci vyjádřeny znaky závislé práce a v druhém odstavci podmínky jejího 

výkonu. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu nepředstavují podmínky vymezené 

v § 2 odst. 2 zákoníku práce samotný definiční znak závislé práce, ale jde spíše o povinnosti, 

vzniklé zaměstnavateli na základě výkonu práce.63  

Dle ustanovení § 3 zákoníku práce může být závislá práce vykonávána výlučně 

v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními pracovními předpisy.64 

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a vztahy zakládané dohodami 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní 

činnosti.  

Pokud je závislá práce vykonávána fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, 

považuje se za práci nelegální vymezenou v ustanovení § 5 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. S problematikou nelegální práce souvisí pojem takzvaného švarcsystému, 

jehož podstata spočívá ve výkonu závislé práce fyzickou osobu v jiném než některém z výše 

uvedených základních pracovněprávních vztahů (nejčastěji jako osoba samostatně výdělečně 

 
61 Viz § 2 odst. 1. zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 
62 Původně byla v § 2 odst. 4 zákoníku práce závislá práce definována tak, že „za závislou práci, která je 
vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní 
výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo 
odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, 
popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost“. 
63 BĚLINA, Tomáš. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport 
a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 65. 
64 Např. zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě; zákon č. 361/2003, o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů. 
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činná). Zaměstnavatel tak činí z daňových důvodů, neboť se snaží vyhnout vyšším odvodům 

na daních a pojistném na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a rovněž dalším 

povinnostem zaměstnavatele vůči zaměstnancům, které jsou stanoveny zákoníkem práce.65 

 

3. 2. Definiční znaky závislé práce z pohledu výkonu sportovní činnosti  

Základním definičním znakem závislé práce je vztah nadřízenosti zaměstnavatele 

a podřízenosti zaměstnance, když další ze znaků vykonávat práci podle pokynů zaměstnavatele 

představuje způsob realizace právní nadřízenosti vůči zaměstnanci. Tyto znaky tedy v mnohém 

splývají a lze je sloučit.66 Dle Nejvyššího správního soudu „podřízenost zaměstnance typicky 

vyvěrá z osobní (ať již ekonomické či jiné) závislosti zaměstnance na zaměstnavateli“, přičemž 

„vztah podřízenosti zaměstnance vůči zaměstnavateli představuje subjektivní kategorii, kdy je 

rozhodující, zda zaměstnanec sám vnímá své postavení jako podřízené“, a proto respektuje 

pokyny zaměstnavatele.67 

O nadřízeném postavení sportovního klubu svědčí skutečnost, že je to klub, kdo vybírá 

hráče do týmu, tvoří soupisku a rozhoduje o nasazení jednotlivých hráčů do zápasu. Hráč je 

přitom povinen se řídit pokyny sportovního klubu hrát na konkrétním místě v určitém čase, 

účastnit se tréninků, soustředění, udržovat se v kondici. Je zřejmé, že vázanost hráčů pokyny je 

jiná u hvězdných hráčů, kteří mají v týmu výsadní postavení. Tito hráči si často mohou tréninky 

přizpůsobovat svým potřebám na základě vlastního uvážení. Nezřídka mají tito hráči 

rozhodující slovo i co se týče herní stránky během zápasu.68 

Na naplnění znaku vztahu nadřízenosti klubu a podřízenosti sportovce se nic nezmění 

ani pokud přihlédneme k tomu, že během utkání se tento vztah oslabuje, a to v tom smyslu, že 

při samotné hře je způsob, jak bude sportovní akce vyřešena na vlastním rozhodnutí sportovce. 

Sportovec by se sice měl řídit taktickými pokyny, které mu jsou trenérem, jenž je považován 

v tomto ohledu za osobou oprávněnou, uděleny před nebo během utkání ale způsob, jak se hráč 

zachová, zůstává na něm. Taktické pokyny mu poskytují pouze určitý rámec, ve kterém by se 

 
65 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. Praha: Svaz účetních 
České republiky, 2019, s. 5. 
66 PICHRT, Jan. Profesionální sportovec zaměstnancem?. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport a nejen pracovní právo. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 20. 
67 Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2014, č.j. 6 Ads 46/2013-135, č. 3027/2014 Sb. 
NSS. 
68 Srov. MORÁVEK, Jakub. O závislé práci, profesionálním sportu a kompletní sbírce. law.muni.cz [online]. [cit. 
18. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/009.html. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/009.html
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měl pohybovat (například soustředit se na obranu). V případě, že hráč pokyny nesplní, může 

být trenérem bez ohledu na svou vůli při zápase vystřídán, případně i pokutován klubem.69  

Vztah nadřízenosti a podřízenosti je spatřován jednak ve faktické závislosti hráče na 

klubu, hráč například využívá infrastruktury klubu (stadionu, klubového lékaře, masérů 

a podobně), jednak též v závislosti na spoluhráčích.70 

Mimo výše zmíněných sportovních povinností jsou ve smlouvách obsaženy i zvláštní 

pokyny zasahující do soukromého života sportovců, jako je jíst pouze určitou stravu, povinnost 

nosit klubové oblečení, nevykonávat některé činnosti (kouření, provozování adrenalinových 

sportů bez souhlasu klubu). Porušení těchto pokynů může mít pro sportovce negativní důsledky 

jako je snížení odměny, nenominování k utkání, přeřazení do B-týmu a podobně. 

Příkladem podřízenosti sportovce je i povinnost spolupracovat při propagaci klubu – 

účastnit se sponzorských akcí a autogramiád. Hráč rovněž často dává klubu souhlas s možností 

využití svých osobnostních práv (podobizny, jména, obrazových práv) k marketingovým 

účelům.71 

Na základě výše uvedeného mám za to, že není důvod pochybovat o tom, že sportovec 

je ve vztahu ke sportovnímu klubu v podřízeném postavení a svou činnost vykonává, až na 

drobné výjimky, dle pokynů klubu. 

Dalším významným pojmovým znakem závislé práce je osobní výkon této práce. Dle 

ustanovení § 38 zákoníku práce má zaměstnanec od vzniku pracovního poměru povinnost práci 

vykonávat osobně dle pokynů zaměstnavatele podle pracovní smlouvy a zároveň je povinen 

dodržovat povinnosti, k jejichž plnění se v pracovní smlouvě zavázal. Zaměstnanec se tedy při 

provádění práce nemůže nechat zastoupit jinou osobou. Pokud by osoba používala k plnění 

úkolů další osoby, vytratil by se prvek osobní závislosti na zaměstnavateli a šlo by spíše 

o obchodní vztah.72 Osobní výkon profesionálního sportovce je de facto dán z povahy sportovní 

činnosti. Vzhledem k tomu, že klub si vybírá do svého týmu hráče na základě jejich 

individuálních vlastností a herních schopností s tím účelem, aby zapadali do celkové koncepce 

týmu, je těžko myslitelné, že by sportovec místo sebe na trénink nebo zápas poslal náhradu.  

 
69 VYBÍRAL, Roman. Analýza judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovců v oblasti kolektivních 
sportů v České republice, JURISPRUDENCE, 2013, č. 1, s. 12. 
70 POSPÍŠIL, Daniel: Český sportovec navždy samostatným podnikatelem? [online]. [cit. 18. 8. 2020]. Dostupné 
z: https://drive.google.com/drive/folders/0B3qjVZb08gRVbVJ0QTJrNXJ3TzQ. 
71 TOMŠEJ, Jakub. „Pracovní“ úrazy profesionálních sportovců. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní 
právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 261. 
72 Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2013, sp. zn. 6 Ads 46/2013-35. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3qjVZb08gRVbVJ0QTJrNXJ3TzQ
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Posledním ze znaků vymezených v zákoníku práce je jednání jménem zaměstnavatele. 

Dle ustanovení § 7 zákoníku práce je zaměstnavatelem ten, pro koho se „fyzická osoba zavázala 

k výkonu závislé práce“. Z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu73 je v uvedeném 

znaku soustředěna hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli, a to s ohledem na to, 

že je to zaměstnavatel, kdo vytváří podmínky pro výkon práce tím, že poskytuje svůj kapitál 

a jiné hmotné a nehmotné (finanční) prostředky. Zároveň je rovněž i tím, kdo nese riziko 

neúspěchu. Zaměstnanec není oprávněn jednat na vlastní účet, ale na účet svého 

zaměstnavatele. Zároveň není možné, že by zaměstnanec v rámci pracovněprávního vztahu 

získával jiné ekonomické výhody než ty, které mu poskytne zaměstnavatel. 

Podstatou každého kolektivního sportu je skutečnost, že každý tým se skládá 

z jednotlivých sportovců, kteří jsou sice v utkání individuálně identifikovatelní podle označení 

na dresu, podle herního projevu, podle pozice na hřišti, ale dohromady tvoří jeden celek, který 

vždy vyhrává i prohrává společně pod hlavičkou svého klubu, v jehož týmových dresech 

vystupuje. Celkové výsledky jejich herní činnosti jsou připisovány týmu jako celku a ve 

výsledkových tabulkách vždy nalezneme jméno klubu, nikoliv jména jednotlivých hráčů. 

Rovněž systém distribuce odměn za výsledky v jednotlivých soutěžích je založen na tom, že 

odměny za úspěchy v soutěži (například za celkové umístění, počet výher) jsou vypláceny 

klubu, který je pak případně přerozděluje hráčům sám.  

Ze smluv uzavřených mezi sportovci a kluby rovněž vyplývá, že hráči vystupují jménem 

klubu i v soukromém životě. Sportovci se často zavazují k tomu, že se zdrží veškerého jednání, 

které by mohlo poškodit dobré jméno klubu, dále že budou vystupovat na veřejnosti (zejména 

v médiích) a při společenských akcí v klubovém oblečení.74 Hráč často klubu dává rovněž 

možnost využít své osoby k reklamním účelům, a to zejména vůči sponzorům, kteří klub 

financují. S tím je spojena i povinnost využívat sportovní vybavení pouze vybraného sponzora.  

Někteří autoři ovšem poukazují na fakt, že v jistých případech může být sportovec 

vnímán jako nezávislý jednotlivec. K tomuto závěru docházejí na základě toho, že celkové 

výsledky jsou sice připisovány klubu, ale jednotlivé góly a herní výkony v utkání jsou přičítány 

samotnému hráči, který na těchto výsledcích staví svou osobní kariéru.75 Mám ovšem za to, že 

sportovec v danou chvíli vykonává svou činnost stále výhradně jménem klubu, bez jehož 

 
73 Tamtéž. 
74 Viz vzorová ligová profesionální smlouva ve fotbale. Dostupné z: https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-
predpisy/65?category=5. 
75 BĚLINA, Tomáš. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport 
a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 69. 

https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/65?category=5
https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/65?category=5
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existence by jeho individuální úspěchy nebyly možné. Výkon činnosti jménem zaměstnavatele 

považuji tedy rovněž za splněný. 

Za samostatný znak dovozený judikaturou Nejvyššího správního soudu je nutno 

považovat rovněž soustavnost, což odvozuje ze znění ustanovení § 2 odst. 1 zákoníku práce, 

který říká, že závislou prací je taková, která je „vykonávaná“. Při jednorázové nebo příležitostné 

spolupráci se mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nemůže vytvořit vztah závislosti. V praxi 

se téměř nelze setkat s tím, že by kluby najímaly hráče pouze na jednotlivá utkání. Cílem 

každého klubu je mít sehraný tým, bez kterého se dobré výsledky neobejdou. Aby mohl klub 

takový tým sestavit, neměla by probíhat častá fluktuace hráčů. Z tohoto důvodu jsou se 

sportovci ve většině případů uzavírány smlouvy na období několika sezón.76  

Na základě uvedeného lze dovodit, že znak soustavnosti bude zpravidla splněn, ačkoliv 

bude vždy třeba přihlédnout ke konkrétním okolnostem.  

 

3. 3. Podmínky závislé práce z pohledu sportovní činnosti 

Jak již bylo uvedeno výše, významnou skutečnost pro posouzení činnosti jako závislé práce 

představují podmínky výkonu závislé práce vymezené v ustanovení § 2 odst. 2 zákoníku práce.  

Pro posouzení závislosti sportovce na klubu je tedy důležitým kritériem také to, zda je 

sportovec za svou činnost klubem nějakým způsobem odměňován. Pravidelnou součástí smluv 

o sportovní činnosti je způsob určení odměny sportovce za jeho výkon. Složení a způsob 

odměňování sportovců se podstatně liší od úpravy obsažené v zákoníku práce, která se zakládá 

na vyplácení na základě odpracovaných hodin (takzvaná mzda hodinová) nebo na základě 

splněných úkolů (takzvaná mzda úkolová). Odměna sportovce je zpravidla vícesložková, 

skládající se jednak ze základní (pevné) části a jednak z takzvané výkonnostní (motivační) části 

vázané na sportovní výsledky klubu a výkonnost sportovce. Její výše se může odvíjet od počtu 

odehraných minut, počtu vyhraných utkání a získaných bodů a dále může obsahovat bonusy za 

umístění po ukončení soutěžního ročníku, za postup, počet vstřelených gólů a podobně. Je zde 

tedy patrný výrazný motivační prvek. Výši odměny může naopak výrazně negativně ovlivnit 

sestup klubu ze soutěže, které se v dané sezóně klub účastní nebo porušení smluvních 

 
76 Srov. BĚLINA, Tomáš. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport 
a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 69–70. 
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povinností, jako je například porušení životosprávy, disciplinární provinění. Je zcela běžné, že 

motivační část odměny značně převyšuje základní část odměny.77  

Významné je také, kdy a kde sportovec svoji činnost vykonává. Určení místa výkonu 

práce, tedy místo, kde bude práce zaměstnance pravidelně konána, patří mezi podstatné 

náležitosti pracovní smlouvy. Pro profesionální sport je charakteristický detailní rozpis tréninků 

a zápasů, podle kterého jsou sportovci povinni se řídit a být v daný čas na daném místě. Pro 

účely posouzení výkonu činnosti jako závislé práce můžeme za pracoviště zaměstnavatele 

považovat například domácí a venkovní sportovní stadiony, posilovny či regenerační centra.78 

Vzhledem k možnosti širokého vymezení místa výkonu práce,79 přičemž v pracovní smlouvě 

může být dohodnuto i více míst výkonu práce (v takovém případě je to zaměstnavatel, kdo 

určuje, ve kterém z vícera míst bude zaměstnanec práci vykonávat)80, lze dovodit, že tato 

podmínka bude zpravidla splněna. 

Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 

práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů 

zaměstnavatele.81 Fakt, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel jednostranně (pokud není 

dohodnuto jinak), pomáhá při identifikaci nadřízenosti zaměstnavatele.82 Zaměstnavatel je 

ovšem povinen zaměstnance o rozvržení pracovní doby předem informovat.83 

Naplnění podmínky výkonu činnost v pracovní době může být považováno za sporné, 

když je sportovec povinen řídit se výše uvedeným rozpisem a dostavovat se v dohodnutém čase 

na určená místa. Lze si jen stěží představit, že by se měl tento jeho režim řídit podmínkami 

stanovenými pro pracovní dobu a dobu odpočinku dle zákoníku práce. Sportovní plány 

sportovců jsou často velmi nabité a zároveň proměnlivé v závislosti na mnoha faktorech, 

například zda v turnaji tým postoupí do vyřazovací fáze, zda se sportovec po utkání musí 

podrobit dopingovému testu či zda dospěje utkání do prodloužení. V těchto případech by tak 

 
77 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. listopadu 2011, č. j. 2 Afs 16/2011-78. 
78 BĚLINA, Tomáš. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport 
a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 70. 
79 Např. v profesionální smlouvě extraligového hráče házené je místo výkonu práce definováno jako všechna 
sportoviště na území ČR a v zahraničí dle pokynů klubu. 
80 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. července 2016, sp. zn. 21 Cdo 2680/2015. 
81 Viz § 78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 
82 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti obecného 
občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012, s. 39. 
83 Viz § 37 odst. písm. e) zákoníku práce. 
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bylo velmi složité dodržet podmínky stanovené zákoníkem práce, jako je například povinnost 

dodržet nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami.84 

Rovněž naplnění podmínky vykonávat činnost na náklady zaměstnavatele může být 

v praxi sporné. Dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci 

náhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem práce. Mezi tyto výdaje můžeme zařadit 

především cestovní náhrady, ale rovněž náhradu za opotřebení předmětů nutných pro výkon 

práce.85 Ve sportovním prostředí můžeme mezi tyto náklady zařadit náklady na dopravu na 

utkání, sportovní vybavení, ubytování před/po zápasech, stravné. Profesionální smlouva 

extraligového hráče házené, kterou mám k dispozici, výslovně stanovuje povinnost klubu 

poskytnout hráči do dočasného užívání potřebné sportovní vybavení (jeden pár sportovní obuvi 

a sportovní náčiní k provozování sportovní činnosti). 

Bělina ovšem poukazuje na fakt, že sportovní kluby sice zajišťují na své náklady 

například dresy či ubytování a stravu při výjezdech na zápasy, avšak v praxi velice často 

dochází k situacím, kdy sportovní klub takové náklady rozúčtuje a fakturuje každému 

jednotlivému hráči. Už z principu není možné, aby si tyto záležitosti zařizovali hráči sami. 

Z tohoto hlediska tedy lze mít za to, že tato podmínka nemusí být v praxi vždy splněna a závisí 

na konkrétním uspořádání vztahů mezi sportovcem a daným klubem.86 

Další podmínkou závislé práce je výkon činnosti na odpovědnost zaměstnavatele. 

Sportovní výsledky jsou vždy výsledkem kolektivního výkonu celého týmu, nikoliv pouze 

jednoho hráče. Přičítány jsou pak konkrétnímu klubu, který je tedy tím, kdo odpovídá za 

dosažený výsledek. Klub je zároveň odpovědný i za způsobilost svých hráčů účastnit se utkání, 

tedy například za to, že hráč bude mít platnou lékařskou prohlídku nebo platný registrační 

průkaz. V případě, že k utkání nastoupí hráč nesplňující tyto podmínky, je to klub, kdo je poté 

za porušení této povinnosti odpovědný. 

Znak odpovědnosti klubu za sportovce je možné spatřovat i v oblasti pojištění. 

Sportovní kluby sjednávají pro své členy zpravidla pojištění úrazové, jež se týká zranění, která 

mohou sportovci utrpět během utkání. V této souvislosti je nutné uvést, že některé sportovní 

svazy v České republice podmiňují účast sportovního klubu v jimi pořádaných sportovních 

 
84 Srov. MORÁVEK Jakub. O závislé práci, profesionálním sportu a kompletní sbírce. law.muni.cz [online]. [cit. 
18. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/009.html. 
85 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti obecného 
občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012, s. 42. 
86 BĚLINA Tomáš. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?. In: PICHRT Jan (ed.). Sport 
a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 71.  

https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/009.html
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podnicích uzavřením pojistné smlouvy, dle které jsou pojištěni všichni hráči daného klubu. Na 

konci utkání je vyhotoven zápis o utkání, v jehož rámci se rovněž provádí záznam o zraněních, 

k nimž došlo, za účelem evidování pojistných událostí a uplatnění případných nároků na 

pojistné plnění.87 

Ve výkonu sportovní činnosti můžeme nalézt i známky osobní odpovědnosti. Typickým 

příkladem je osobní odpovědnost sportovce za své jednání v průběhu sportovního utkání. V 

případě, že je jednání sportovce v rozporu se sportovními pravidly a není potrestáno rozhodčím 

přímo na hřišti, popřípadě pokud je takto uložený trest nedostačující, je provinění předmětem 

disciplinárního řízení, vedeného u příslušného sportovního svazu.88 

I přes výše uvedený prvek osobní odpovědnosti sportovce mám za to, že podmínka 

odpovědnosti zaměstnavatele je rovněž splněna. 

 

3. 4. Vybrané problémy při aplikaci zákoníku práce na vztahy profesionálních 

sportovců 

Na základě závěrů předešlé kapitoly lze konstatovat, že činnost profesionálního sportovce 

v kolektivních sportech naplňuje znaky závislé práce, kterou je podle platné právní úpravy 

možné vykonávat jen v některém ze základních pracovněprávních poměrů. Právní vztahy mezi 

sportovci a kluby by se tak měli řídit zákoníkem práce. 

Ač by tento stav tedy sportovcům přinesl mnohé výhody přiznané spomoci jako slabší 

straně smluvního vztahu, je třeba přiznat, že reálné aplikaci zákoníku práce na vztahy mezi 

profesionálními sportovci a sportovními kluby brání některá kogentní ustanovení zákoníku 

práce, která jsou pro oblast výkonu sportovní činnosti nevyhovující, přičemž jsou zároveň 

mnohdy v rozporu se sportovními předpisy jednotlivých sportovních organizací. Právě těmito 

problémovými, na sportovní činnost obtížně aplikovatelnými ustanoveními se budu zabývat 

v dalších podkapitolách této práce. 

 

 

 
87 RADOSTOVÁ, Kateřina, CHIZZOLA, Philipp. Právní postavení fotbalisty – zaměstnanec neb osoba samostatně 
výdělečně činná?. In: KUKLÍK, Jan. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012, s. 172. 
88 Srov. BĚLINA, Tomáš: Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?. In: PICHRT Jan (ed.). Sport 
a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 70–71. 
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3. 4. 1. Předsmluvní vztahy 

Na první problém při aplikaci zákoníku práce na vztahy profesionálních sportovců můžeme 

narazit ještě před uzavřením pracovního poměru, a to v souvislosti s ochranou soukromí 

sportovce.  

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákoníku práce smí zaměstnavatel v souvislosti s jednáním 

před vznikem pracovního poměru vyžadovat od uchazeče jen údaje, které bezprostředně souvisí 

s uzavřením pracovní smlouvy. Musí jít o takové informace, které jsou pro zaměstnavatele 

nezbytné. Demonstrativní výčet otázek, které nesmí zaměstnavatel pokládat, pokud to 

nevyžaduje povaha práce, která má být vykonávána, je obsažen v ustanovení § 316 odst. 4 

zákoníku práce. Jde například o otázky týkající se těhotenství, sexuální orientace, původu, 

členství v politických stranách. 

Ve sportovní praxi je zcela běžné, že nedílnou součástí každého přestupu hráče do 

nového klubu je rovněž zdravotní prohlídka. Vzhledem k přestupovým částkám, které zpravidla 

bývají vysoké, je zřejmé, že důkladnými zdravotními prohlídkami se kluby snaží ochránit své 

investice a mít detailní přehled o zdravotním stavu sportovce, který do týmu přichází.  

V profesionálním sportu je již běžnou praxí, že klub sleduje výkonnost a tělesné funkce 

hráčů automaticky prostřednictvím elektronických přístrojů, jako jsou elektronické náramky či 

hodinky. Testování hráčů za použití výše uvedených zařízení je důkazem toho, jak podstatně 

se liší zkoumání zdravotního stavu sportovců oproti lékařské prohlídce uchazeče o „běžné“ 

zaměstnání. Komplex informací, které tyto náročné zdravotní a výkonnostní testy poskytnou, 

vedou prakticky k nepoužitelnosti zákoníku práce na tuto oblast.89 Zdravotní výsledky jsou též 

často prezentovány v médiích. Pokud by se použil širší výklad ustanovení § 30 odst. 2. zákoníku 

práce než u běžných pracovních vztahů, bylo by možné tento problém vhodnou argumentací 

překonat. Vzhledem ke specifické povaze sportovní činnosti by profesionální sportovci určitý 

zásah do svých osobnostních práv měli strpět.90 Mám za to, že by se ovšem měly nastavit 

mantinely, které by kluby při publikování zdravotních výsledků sportovců měly respektovat. 

Pokud by k tomu sportovec nedal souhlas, přijde mi detailní informování o zdravotním stavu 

hráče jako přílišný zásah do jeho soukromí. Rozumím, že na jedné straně stojí požadavek 

 
89 PICHRT, Jan. Profesionální sportovec zaměstnancem. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 12. 
90 JURKA, Helena. Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2018, s. 33. 
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fanoušků, aby byli informováni o stavu hráčů, ovšem na straně druhé považuji ochranu 

soukromí sportovců za přednější.91 

 

3. 4. 2. Délka trvání pracovního poměru 

Dle ustanovení § 39 odst. 2 zákoníku práce lze pracovní poměr uzavřít maximálně na tři roky 

s tím, že ode dne vzniku pracovního poměru může být nejvýše dvakrát prodloužen (tj. celková 

doba jeho trvání je nejvýše devět let). Další sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi 

stejnými stranami je možné po uplynutí tří let. Zákoník práce dále stanovuje nevyvratitelnou 

domněnku, že pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, pokud nebyla výslovně sjednána doba 

jeho trvání. Účelem této právní úpravy je ochrana zaměstnance před nekonečným řetězením 

pracovních poměrů na dobu určitou. To lze jistě ocenit v případě standardních zaměstnanců, 

ale z pohledu sportovních klubu a profesionálních sportovců považuji tato omezení za 

nežádoucí.  

Uzavírání smluv na dobu neurčitou si u sportovních smluv lze představit opravdu jen 

stěží. Pokud se podíváme na délku profesionálních smluv z pohledu sportovce, je třeba brát na 

zřetel, že kariéra sportovce trvá v podstatě kratší dobu než kariéra běžných zaměstnanců. 

Sportem si vydělává průměrně pouze patnáct let, a proto ho dlouhodobější kontrakt postihuje 

více. V případě, že by na začátku své kariéry uzavřel nevýhodnou smlouvu na dobu neurčitou, 

mohlo by to mít pro něj závažné finanční a profesní následky.92 V případech, že by hráč přestal 

být v klubu žádaný a dobrovolně by smlouvu neukončil, mohlo by docházet k šikaně sportovce 

ze strany vedení klubu – například by nebyl nasazován do utkání nebo byl by přeřazen do 

rezervního družstva.  

Uzavírání smluv na dobu neurčitou se jeví rovněž nevýhodné i pro kluby. Hlavním 

cílem klubu je, aby jeho tým vyhrával. Pokud tým nebude vyhrávat, může přijít o fanoušky. 

Takto riskuje klub snížení zisků ze vstupného, reklam, televizních vysílacích zpráv, od 

sponzorů a podobně. V případě, že by v klubu hráli stále stejní hráči s kontrakty na dobu 

neurčitou, nedocházelo by k obměně týmu či angažování nových hráčů. Tým by tak mohl 

upadnout do herního stereotypu, a to by mu mohlo přinést nejen špatné výsledky, ale i nezájem 

 
91 K tomu více PICHRT, Jan. Profesionální sportovec zaměstnancem. In PICHRT Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní 
právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 11–12. 
92 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain Team, 2007, 
s. 131. 
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fanoušků. Klub se současně musí dívat nejen na potřeby publika, ale i na celkový koncept 

mužstva. S novým trenérem může přijít i změna koncepce mužstva, do které už hráč nebude 

zapadat a klub by měl mít možnost hráče vyměnit.93 Zároveň bychom měli přihlédnout i 

k tomu, že hráči mohou dosahovat nejvyšší výkonnosti pouze po omezenou dobu. Z výše 

uvedených důvodů je profesionální sport oblast, v níž je standardem uzavírání smluv na dobu 

určitou, a to s ohledem na specifickou povahu sportovní činnosti, pro kterou je typická právě 

dočasnost.  

Do problémů by se ovšem dostali sportovci i při aplikaci zákoníku práce na smlouvy 

uzavírané na dobu určitou. Zásadním problém by byla neslučitelnost této úpravy s ustálenými 

pravidly sportovních asociací. Příkladem budiž Statusový předpis FIFA, který za účelem snahy 

dát fotbalovému hráči dostatek času na jeho sportovní rozvoj za současného poskytnutí vysoké 

míry právní jistoty, omezuje maximální dobu, na kterou je profesionální fotbalovou smlouvu 

možno uzavřít na pět let (hráči mladší osmnáct let na tři roky). Jiná doba platnosti je povolena 

pouze v případě, že to dovoluje právní úprava příslušné země, avšak tato jiná doba planosti je 

myšlena tak, že jde o smlouvu uzavíranou na déle než pět let, nesmí jít o smlouvy na kratší 

dobu.94 Jak již bylo řečeno, dle aktuální právní úpravy lze pracovní poměr na dobu určitou 

uzavřít maximálně na tři roky.  

Problematikou řetězení pracovních smluv na dobu určitou v profesionálním fotbale se 

v nedávné době zabývaly německé soudy ve věci Heinz Müller vs. klub FSV Mainz 05, které 

posuzovaly, zda jsou smlouvy na dobu určitou ve fotbale v souladu s německým a unijním 

právem.  

V roce 2009 uzavřel profesionální německý fotbalista Heinz Müller s bundesligovým 

klubem FSV Mainz 05 smlouvu na dobu určitou, a to na tříleté období. V roce 2012 pak byla 

smlouva prodloužena o další dva roky. Tato nová smlouva obsahovala klauzuli, že v případě, 

že by Müller v sezoně 2013/2014 odehrál minimálně 23 utkání, mohl by požádat o prodloužení 

smlouvy o další rok. Müller se ovšem v této sezoně zranil a nastoupil pouze k jedenácti 

utkáním. Následně FSV Mainz 05 zamítl jeho žádost o prodloužení kontraktu a pracovní 

smlouvu k 30. červnu 2014 ukončil.  

 
93 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain Team, 2007, 
s. 130–131. 
94 ŘEHÁK, Ladislav. Výkon činnosti profesionálního fotbalového hráče. Casl.cz [online]. Publikováno 13. 7. 2014. 
[cit. 10. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace. 

http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace
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Hráč pak na základě podané žaloby požadoval, aby jeho smlouva na dobu určitou byla 

překvalifikována na smlouvu neurčitou. Dle Müllera nebyla jeho smlouva v souladu 

s německým právem, dle kterého musí být pro uzavření smlouvy na dobu určitou přesahující 

dva roky ospravedlnitelný důvod. Soud prvního stupně rozhodl, že zde není objektivní důvod, 

který by ospravedlnil uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou. V případě, že by stejný názor 

zastal i odvolací soud, mělo by to obrovské dopady na profesionální sport v Německu, proto 

bylo rozhodnutí odvolacího soudu vysoce očekávané. 

Odvolací soud vzal v potaz specifika sportu a ospravedlnil řetězení smluv na dobu 

určitou v případě profesionálních fotbalistů. Jedním z argumentů soudu byla skutečnost, že 

klub potřebuje obnovovat tým podepisováním nových hráčů nebo zapracováváním vlastních 

hráčů z mládežnických týmů. Pokud by mohl uzavírat s hráči pouze smlouvy na dobu 

neurčitou, počet hráčů by mohl stoupnout na tolik, že by to pro kluby následně představovalo 

neúměrnou finanční zátěž. Odvolací soud měl dále za to, že uzavírání smluv na dobu určitou 

přináší užitek i hráči, protože takové smlouvy lépe hráče chrání v případě zranění z pohledu 

předčasného ukončení smlouvy. Dále poukázal i na již výše zmíněné faktory touhy fanoušků 

po obměně týmu a možných přehodnocení cílů klubu.95 Rozhodnutí nakonec potvrdil 

i německý Spolkový pracovněprávní soud.  

Toto rozhodnutí dle mého názoru jasně vystihuje důvody, proč by mělo být opakované 

uzavírání smluv na dobu určitou v profesionálním sportu dovoleno. 

 

3. 4. 3. Předčasné ukončení smlouvy 

Za jedno z dalších neaplikovatelných ustanovení zákoníku práce na sportovní vztahy považuji 

možnost jednostranného ukončení smlouvy ze strany zaměstnance. Této možnosti by se 

sportovci dostalo na základě ustanovení § 50 odst. 3 zákoníku práce, dle kterého je zaměstnanec 

oprávněn dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu, případně i bez důvodu.  

Profesionální sport je založen na transferovém (přestupním) systém hráčů mezi 

profesionálními sportovními kluby. Aplikace zákoníku práce ve výše uvedeném smyslu, který 

by umožňoval, že by sportovec mohl bez udání důvodu ukončit sportovní smlouvu a přestoupit 

 
95 DEMEULEMEESTER, Sven, VANTYGHE, Alexander. The legality of fixed-term employment contracts in European 
Professional fotball – the Müller case and beyond. Lawinsport.com [online]. Publikováno 9. 12. 2016 [cit. 10. 7. 
2020]. Dostupné z: https://www.lawinsport.com/topics/item/the-legality-of-fixed-term-employment-contracts-
in-european-professional-football-the-mueller-case-and-beyond. 

https://www.lawinsport.com/topics/item/the-legality-of-fixed-term-employment-contracts-in-european-professional-football-the-mueller-case-and-beyond
https://www.lawinsport.com/topics/item/the-legality-of-fixed-term-employment-contracts-in-european-professional-football-the-mueller-case-and-beyond
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do jiného klubu bez součinnosti svého mateřského klubu, by vedla ke zhroucení celého 

sportovního systému. Přestupy hráčů jsou zpravidla možné realizovat pouze v rámci 

takzvaných přestupových oken, tedy v rámci přesně časově ohraničených období v každé 

sezóně, mimo které není možné přestupy provádět. V případě, že je hráč vázán platnou 

smlouvou a klub řádně plní své smluvní povinnosti, je možnost dřívějšího vyvázání sportovce 

z této smlouvy podmíněna ochotou klubu tohoto hráče uvolnit. Navíc je nový klub původnímu 

klubu povinen zaplatit za tohoto hráče odstupné, které se často vyšplhá do značných částek. 

Přestupní řády jednotlivých sportovních svazů96 pak stanovují další pravidla, za jakých může 

sportovec přestoupit z jednoho klubu do druhého, například maximální počet přestupů v rámci 

jednoho přestupního období.  

K výše uvedenému závěru rozpadu sportovního systému mě vede několik důvodů. 

Nejprve je třeba přihlédnout k tomu, že při podpisu smlouvy má klub oprávněná očekávání, že 

ho hráč bude určitou dobu reprezentovat. Na základě složení hráčů volí i herní systém, který by 

při případné vysoké fluktuaci hráčů musel být neustále obměňován. Zapomenout se nesmí ani 

na finanční stránku věci, neboť část příjmů klubu tvoří částky za přestupy. V případě, že by 

hráči mohli odejít zdarma, mohlo by to být pro klub vážné ekonomické důsledky vedoucí až 

k jeho zániku. Zároveň by kluby ztratily motivaci vychovávat nové hráče, kteří by kdykoliv 

mohli odejít zdarma jinam, a klubu by se investice do mladých hráčů přestaly vyplácet. 

V důsledku toho všeho by klesla i celková sportovní úroveň soutěží. 

 

3. 4. 4. Zkušební doba 

Úprava zkušební doby patří mezi nepovinné náležitosti pracovní smlouvy, které jsou však 

obvykle sjednávány. Jde o tradiční institut pracovního práva, jehož účelem je snadné zrušení 

pracovního poměru v jeho počátečním stadiu. Zaměstnanec má možnost si ověřit, zda mu 

vyhovuje pracovní náplň a pracovní podmínky. Zaměstnavatel má šanci zjistit, zda se 

zaměstnanec jeví pro danou práci vhodným. Zkušební doba může být sjednána maximálně na 

dobu tří měsíců (u vedoucích zaměstnanců na šest měsíců).97  

Použití institutu zkušební doby ve sportu je dle mého názoru nereálné, a to především 

s ohledem na již zmíněná přestupová pravidla. V případě, že by klub měl možnost takovýmto 

 
96 Např. Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky, Přestupní řád Českého svazu házené. 
97 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. Praha: Svaz účetních 
České republiky, 2019, s. 12–13. 



 

32 
 

způsobem pracovní poměr jednostranně rozvázat, mohlo by to mít existenční dopady na život 

sportovce, který by přišel o svůj příjem, ale zároveň by i po dobu několika měsíců nemohl 

přestoupit do jiného klubu.  

Ustanovení o zkušební době v profesionální fotbalové smlouvě posuzovala i FIFA 

Dispute Resolution Chamber – Komora pro řešení sporů. Dle tohoto přezkoumávaného 

ustanovení měl klub právo jednostranně odstoupit od smlouvy s hráčem v prvních deseti dnech 

platnosti smlouvy.98 Hráči byla vypovězena smlouva klubem s odůvodněním, že byl 

nespokojen s jeho sportovním výkonem. Komora FIFA rozhodla, že takováto klauzule vytváří 

nerovnováhu mezi právy a povinnostmi hráče a klubu, zejména když je právo na ukončení 

smlouvy ponecháno silnější straně, tj. klubu, a to pouze na základě subjektivního kritéria. 

Komora dále dodala, že podle judikatury Výboru pro status hráčů není zkušební doba ve 

fotbalových smlouvách přípustná.99 

 

3. 4. 5. Zákaz peněžních postihů 

Za další problematické lze považovat ustanovení § 346b zakotvující zákaz ukládání peněžitých 

postihů za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. Ve sportu je přitom 

běžné, že sportovec dostane od klubu pokutu například za pozdní příchod na trénink, porušení 

životosprávy nebo za prohřešek na hřišti.100 

 

3. 4. 6. Rozvržení pracovní doby a doba odpočinku 

Dle ustanovení § 90 zákoníku práce je zaměstnavatel „povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, 

aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý 

odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích“. Zákoník práce sice ve druhé odstavci poskytuje možnost 

 
98 ŘEHÁK, Ladislav. Výkon činnosti profesionálního fotbalového hráče. Casl.cz [online]. Publikováno 13. 7. 2014. 
[cit. 10. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace. 
99 Dle rozhodnutí Komory FIFA ze dne 12. ledna 2006, č. 16695. Dostupné z: 
https://resources.fifa.com/image/upload/16695-503394.pdf?cloudid=qbqovyek5rro9dpbopcv. 
100 Např. hráči plzeňského fotbalového týmu Davidu Limberskému byla udělena klubem pokuta za nehodu pod 
vlivem alkoholu. ŠEDIVÝ, Petr. Trest pro Limberského: už není kapitánem Plzně a dostal vysokou pokutu. 
idnes.cz [online]. Publikováno 11. 9. 2015 [cit. 17. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-
liga/fotbalista-david-limbersky-trest-za-nehodu-pod-vlivem-alkoholu.A150911_132857_fotbal_pes. 
 

http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace
https://resources.fifa.com/image/upload/16695-503394.pdf?cloudid=qbqovyek5rro9dpbopcv
https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/fotbalista-david-limbersky-trest-za-nehodu-pod-vlivem-alkoholu.A150911_132857_fotbal_pes
https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/fotbalista-david-limbersky-trest-za-nehodu-pod-vlivem-alkoholu.A150911_132857_fotbal_pes
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v určitých případech (například při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, při práci přesčas) 

dobu odpočinku zkrátit pouze na osm hodin, o tuto dobu však musí být následující odpočinek 

prodloužen.  

Jak již bylo v této práci nastíněno, vzhledem k povaze sportovní činnosti není možné 

přesně určit pracovní dobu sportovce. Rozvržení toho, kdy musí být daný hráč k dispozici, 

záleží i na tom, jaká část sezóny právě probíhá. Odlišná situace je mimo sezónu, kdy by pravidla 

zákoníkem práce bylo možné dodržet, protože hráč se zpravidla účastní pouze tréninků, 

soustředění a případných přípravných utkání. V hlavní sezóně, kdy hráči absolvují i několik 

vícefázových tréninků týdně, hrají zápasy, na které se musejí dopravit a které se kvůli 

prodloužení mohou protáhnou nad rámec základní doby, považuji dodržení pravidel o pracovní 

době a právu na odpočinek za nesplnitelné.101  

V souvislosti s úpravou doby odpočinku je třeba zmínit i problematiku dopingových 

kontrol. Dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu má zpravidla každý vrcholový 

sportovec povinnost podrobit se dopingové zkoušce. Tato dopingová zkouška přitom může být 

provedena kdykoliv v době mezi 5.00 ranní až 23.00 večerní hodinou, a to i v místě bydliště 

sportovce. Za tímto účelem sportovec musí pro případ namátkové kontroly nahlašovat místo, 

kde bude k zastižení. Z výše uvedeného je zřejmé, že toto antidopingové pravidlo by mohlo 

zasahovat do práva sportovce na nerušený odpočinek.102 

  

 
101 Srov. MORÁVEK Jakub. O závislé práci, profesionálním sportu a kompletní sbírce. law.muni.cz [online]. 
[cit. 10. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/009.html. 
102 ŘEHÁK, Ladislav. Výkon činnosti profesionálního fotbalového hráče. casl.cz [online]. Publikováno 13. 7. 2014 
[cit. 10. 7. 2020]. Dostupné z: http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/009.html
http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace
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4. Právní postavení nezletilého sportovce v České republice 

Nezletilí sportovci jsou nedílnou součástí sportovního světa. Ačkoliv je pozitivní vliv sportu na 

zdraví a rozvoj dítěte nesporný, je zároveň zřejmé, že sport může přinést pro dítě i vážné 

negativní důsledky, a to hlavně tehdy, pokud jde o sportovní činnost, která pro dítě není již 

pouhým koníčkem. Náročné tréninky mohou ovlivnit jak fyzické, tak i morální a psychické 

charakteristiky nezletilého sportovce.  

Nezletilé profesionální sportovce najdeme jak v individuálních sportech, například 

v gymnastice, pro kterou je nízký věk sportovců typický. Případy nezletilých profesionálních 

sportovců najdeme ovšem i v kolektivních sportech, a to i v českých nejvyšších ligových 

soutěžích. Nejmladším hráčem, který dosud nastoupil v hokejové extralize, je Adam Sedlák, 

který poprvé startoval za tým Vítkovic ve věku patnácti let, jednoho měsíce a pětadvaceti 

dnů.103 

Ve sportovních klubech je běžné, že smlouvy jsou uzavírány s nezletilými sportovci tak, 

aby zajistili, že v budoucnu tito zpravidla velice talentovaní sportovci zůstanou v jejich 

družstvu. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že je třeba, aby tato činnost nezletilých byla 

upravena zákonem a byly stanoveny jasné podmínky, za kterých může být provozována.  

V českých právních předpisech nikde nenalezneme speciální právní normy zabývající 

se zvláštním právním postavení dítěte ve sportu. Přihlédnout proto musíme k právu 

mezinárodnímu. Česká republika stejně jako většina států světa podepsala Úmluvu o právech 

dítěte. Podepsáním této deklarace se státy zavázaly chránit zájmy dětí, přičemž čtyři články této 

deklarace se přímo či nepřímo týkají sportu, například článek 24, 28, 31. K provádění Úmluvy 

o právech dítěte byl v roce 1995 Mezinárodní institut práv dítěte, zaměřený na práva dětí ve 

sportu.104 Tento v roce 2010 zveřejnil Chartu práv dítěte ve sportu, jejímž prostřednictvím se 

zásady Úmluvy o právech dítěte rozvíjejí do konkrétních norem. Za nejdůležitější práva 

související se sportem, která byla dětem105 přiznaná na základě této charty považuji právo 

provozovat sport podle svých schopností, právo na odpočinek, právo nebýt odloučen od svých 

rodičů nebo právo nebýt využíván, respektive vytěžován.  

 
103 ZELENKO, Anton: Kolik že ti je? Když do hokejové extraligy naskakují ti nejmladší. idnes.cz [online]. 
Publikováno 17. 1. 2019. [cit. 11. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/hokej/extraliga/jan-bednar-
karlovy-vary-zebricek-nejmladsich-hracu-extraligy-hokej.A190117_100115_hokej_zele. 
104 DONNELY, Peter, PETHERICK, Leanne. Workers playtime? Child labour at the Extremes of Sporting Spectrum. 
Sport in Society 2004, Vol. 7, Issue 3 [online]. [cit. 11. 8. 2020]. Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1743043042000291659. 
105 Dle čl. 1 Charty práv dítěte se za dítě považuje „lidská bytost věku nižšího než 18 let“. 

https://www.idnes.cz/hokej/extraliga/jan-bednar-karlovy-vary-zebricek-nejmladsich-hracu-extraligy-hokej.A190117_100115_hokej_zele
https://www.idnes.cz/hokej/extraliga/jan-bednar-karlovy-vary-zebricek-nejmladsich-hracu-extraligy-hokej.A190117_100115_hokej_zele
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1743043042000291659
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Mezi další právní předpisy vztahující se rovněž na problematiku mladistvých sportovců 

patří zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, zákon č. 453/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti. Jak již bylo řečeno výše, 

ucelená právní úprava týkající se postavení mladistvých sportovců neexistuje, a proto je třeba 

používat normy obecné.  

Za velký problém mládežnického sportu považuji tabulkové odstupné v hokejovém 

prostředí, o jehož výši se vedou již několikaleté spory.106 Výší odstupného za přestupy děti, 

které nezřídka dosahuje desetitisíců korun, se v minulosti zabývala i ombudsmanka pro lidská 

práva Anna Šabatová.107 V případě, že potenciální nový klub není ochoten za hráče tuto částku 

zaplatit a tento nemá finanční prostředky na to, aby se takzvaně vykoupil, nezbývá mu než 

ukončit svou sportovní kariéru. Český svaz ledního hokeje argumentuje tím, že tabulkové 

odstupné je „nástrojem svazu, jak pomoct přežit i těm nejmenším klubům a tím přilákat k hokeji 

co největší masu dětí“. V případě, že by byl systém výchovného zrušen, musely by dle ČSLH 

nést většinu nákladů rodiče a hokej by se stal sportem jen pro bohaté.108 Alespoň částečným 

posunem v této otázce bylo zrušení povinnosti platit odstupné při přestupech bez souhlasu 

mateřského klubu u dětí do devíti let, v okresních nebo krajských soutěžích platí omezení u 

žáků do třinácti let.109 

Výkon sportovní činností patří mezi činnosti, které mohou na základě ustanovení § 34 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vykonávat i děti, tedy nezletilí mladší patnácti let 

nebo nezletilí, kteří neukončili povinnou školní docházku, a to za podmínek stanovených 

v zákoně č. 453/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti. Mladistvý sportovec může vykonávat 

sportovní činnost jako podnikatel, či jako zaměstnanec. 

 

 
106 Hodnota každého hráče, na kterou má původní klub nárok jako kompenzaci v případě odchodu hráče do 
jiného klubu, a to i v případě, že hráč nemá s klubem uzavřenou žádnou smlouvu. 
107 Více viz [škv]. Ombudsmanku znepokojila výše odstupného za přestupy dětí. Hokejový svaz se brání. Sport.cz 
[online]. Publikováno 13. 7. 2014. [cit. 10. 7. 2020]. Dostupné z: 
https://www.sport.cz/hokej/ostatni/clanek/890371-ombudsmanku-znepokojila-vyse-odstupneho-za-prestupy-
deti-hokejovy-svaz-se-brani.html. 
108 SUŠOVSKÝ, Adam. Bříza: Spor s rodiči o výchovné je přirozený, ale rušit se nemůže. Český hokej má jiné 
problémy. Aktuálně.cz [online]. Publikováno 13. 7. 2014. [cit. 10. 7. 2020]. Dostupné z: 
https://sport.aktualne.cz/hokej/extraliga/briza-spor-s-rodici-o-vychovne-je-prirozeny-ale-rusit-se-
nem/r~34e2858c6be611e784840025900fea04/. 
109 Přestupní řád ČSLH. 

https://www.sport.cz/hokej/ostatni/clanek/890371-ombudsmanku-znepokojila-vyse-odstupneho-za-prestupy-deti-hokejovy-svaz-se-brani.html
https://www.sport.cz/hokej/ostatni/clanek/890371-ombudsmanku-znepokojila-vyse-odstupneho-za-prestupy-deti-hokejovy-svaz-se-brani.html
https://sport.aktualne.cz/hokej/extraliga/briza-spor-s-rodici-o-vychovne-je-prirozeny-ale-rusit-se-nem/r~34e2858c6be611e784840025900fea04/
https://sport.aktualne.cz/hokej/extraliga/briza-spor-s-rodici-o-vychovne-je-prirozeny-ale-rusit-se-nem/r~34e2858c6be611e784840025900fea04/
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4. 1. Sportovní činnost dítěte dle zákona o zaměstnanosti 

Úpravu sportovní činnosti dítěte nalezneme konkrétně v části šesté zákona o zaměstnanosti, 

v ustanovení § 121 až § 124.  

Uvedené řešení vyplývá z článku 4 Směrnice Rady č. 94/33/ES o ochraně mladistvých 

pracovníků. Na základě této směrnice je umožněno členským státům, aby přijaly opatření 

k zákazu práce dětí a zároveň mohou přijmout opatření, podle kterých se zákaz práce dětí 

nebude vztahovat na činnosti umělecké, kulturní, sportovní a reklamní. Sportovní činnost je 

tedy jednou z činností, kterou dle zákona může vykonávat za zisk i dítě. Povolení není třeba, 

pokud půjde pouze o zájmovou činnost dítěte, za níž dítě nebude dostávat odměnu.110  

Pro účely výkonu sportovní činnosti zákon stanoví, že dítětem se rozumí fyzická osoba: 

a) mladší patnácti let, nebo b) starší patnácti let, pokud nemá ukončenou povinnou školní 

docházku, a to až do doby jejího ukončení. 

Ustanovení § 121 odst. 2 zákona o zaměstnanosti stanovuje pro sportovní činnosti dítěte 

následující základní podmínky, které musí být splněny. Musí jít o činnost vykonávanou pro 

právnickou nebo fyzickou osobu, která má tuto činnost v předmětu své činnosti, přiměřenou 

jeho věku, nebránící jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových 

programech. Dále nesmí být pro dítě nebezpečná, poškozovat jeho zdravotní, tělesný, duševní, 

morální nebo společenský rozvoj. Provozovatel činnosti je povinen zajistit vhodné podmínky 

pro činnosti dítěte a soustavný dohled nad jeho činností, pokud ho nevykonává jeho zákonný 

zástupce nebo opatrovník.  

Dle mého názoru, je dítě často považováno za prostředek k naplnění ambicí svých 

rodičů, sportovní manažeři pak v dítěti vidí možný zisk. Ve spojení s tím, že u vrcholového 

sportu je kladen důraz především na výsledky, mám za to, že v praxi je na zdraví dětí 

zapomínáno a podmínka, že sportovní činnost nesmí poškozovat zdravotní a duševní vývoj 

dítěte, není zpravidla splněna.  

K vykonávání sportovní činnosti dítětem je nutné povolení. Takové vydávají krajské 

pobočky Úřadu práce, místně příslušný je pak úřad v místě trvalého bydliště dítěte. Součástí 

žádosti o povolení, kterou podává zákonný zástupce dítěte musí být vždy lékařský posudek 

o tom, zda dítě může ze zdravotního hlediska vykonávat zvolené úkony při uvedené konkrétní 

 
110 Viz komentář k § 121. In: STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2010. [systém ASPI]. [cit. 1. 8. 2020]. 
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činnosti. Povolení lze sjednat maximálně na dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, nejdéle 

však do doby, do které je fyzická osoba považována podle zákona o zaměstnanosti za dítě.111 

Provozovateli, tedy osobě, pro kterou dítě sportovní činnost vykonává, je za účelem 

ochrany dítěte uloženo plnit značné množství ochranných opatření, například stanoví horní 

týdenní hranice pro výkon činnosti na deset hodin, maximálně dvě hodiny denně u dítěte, které 

ještě neplní povinnou školní docházku,112 zákaz činnosti dítěte v noční době, zpravidla mezi 

22.00 hodinou večerní a 6.00 hodinou ranní,113 a nepřetržitý odpočinek nejméně v délce 

čtrnácti hodin.114 

Změny u nezletilého nastávají dovršením patnáctého roku věku, kdy se mu otevírají 

možnosti pro závislou práci, avšak nijak omezenou na specifický typ činnosti a také možnost 

podnikání. Poté co dosáhne šestnácti let může na svůj návrh nebo na návrh svého zákonné 

zástupce u soudu podat žádat o nabytí svéprávnosti (emancipace). 

 

4. 2. Mladistvý profesionální sportovec jako zaměstnanec 

K výkonu závislé práce podle zákoníku práce se mohou zavázat pouze nezletilí, kteří již dovršili 

věku patnácti let, přičemž za den nástupu do práce nesmí být sjednán den předcházející 

ukončení povinné školní docházky. Takováto kategorie zaměstnanců je v zákoně označována 

jako mladiství zaměstnanci. V právní úpravě platné do 28. února 2017 byla zakotvena možnost 

zrušení pracovního poměru nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

zákonným zástupcem osoby mladší šestnácti let v případě, že byl zákonný zástupce 

mladistvého toho názoru, že činnost, ke které se mladiství zavázal, pro něho není vhodná 

s ohledem na jeho vzdělání, vývoj nebo zdraví. Toto ustanovení bylo však novelou zákoníku 

práce č. 460/2016 Sb. zrušeno.115 

Vzhledem k tomu, že zákoník práce výslovně zakazuje zaměstnat mladistvého pracemi, 

při kterých by byl vystaven zvýšenému nebezpečí úrazu, je otázkou, zda je možné sportovní 

činnost mladistvým ve formě závislé práce vůbec vykonávat.  

 
111 LINDOVÁ, Jana. Právní postavení mladistvého profesionálního sportovce v České republice. In: PICHRT, Jan 
(ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 244–245. 
112 Viz § 123 odst. 1. písm. a) zákona o zaměstnanosti. 
113 Viz § 123 odst. 4 zákona o zaměstnanosti. 
114 Viz § 123 odst. 5 zákona o zaměstnanosti. 
115 V praxi se toto opatření ukázalo jako zbytečné, neboť zákonný zástupce mohl tímto způsobem rušit pracovní 
poměr reálně pouze v rozmezí jednoho roku a pouze s přivolením soudu, přičemž s ohledem na délku soudních 
řízení bylo zřejmé, že v takovém to časovém horizontu by řízení stejně pravděpodobně nebylo skončeno. 
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V případě, že by sportovní klub s mladistvým uzavřel pracovní smlouvu dle zákoníku 

práce, byl by povinen z důvodu ochrany mladistvého zaměstnance dodržovat mnohá omezení. 

Mladistvým zaměstnancům například nemůže být přidělována práce přesčas a práce v noci, 

musí jim být poskytnuty přestávky maximálně po 4,5 hodinách nepřetržité práce v trvání 

alespoň třiceti minut, nepřetržitý odpočinek v týdnu, který musí činit minimálně 48 hodin (ten 

přitom nemůže být zkrácen). Délka směny v jednotlivých dnech nesmí u mladistvých 

přesáhnout osm hodin, týdně tedy celkově hodin čtyřicet.116 

Zaměstnavatel musí dbát na vytváření příznivých podmínek pro všestranný rozvoj 

tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců a musí brát ohled na to, aby byly 

přiměřené fyzickému a rozumovému rozvoji mladistvého.117 Výkon sportovní činnosti 

mladistvým zaměstnancem rovněž limituje kategorizace prací, vyjadřující souhrnné hodnocení 

úrovně zátěže zaměstnanců faktory, které rozhodují ze zdravotního hlediska o kvalitě 

pracovních podmínek.118 Výkon profesionální sportovní činnosti by byl ve smyslu § 37 odst. 1 

zák. č. 258/2000 Sb. na základě této vyhlášky a podle míry rizikovosti zařazen pravděpodobně 

do třetí, či čtvrté kategorie. Mladistvým zaměstnancům je přitom zakázáno vykonávat práce 

zařazené do této kategorie.119 

Závěrem lze říci, že vykonávat profesionální sportovní činnost mladistvými 

zaměstnanci vzhledem k pracovněprávním limitům je za současné právní úpravy téměř 

nemožné. 

 

  

 
116 LINDOVÁ, Jana. Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice. Praha: Leges, 2018, s. 62. 
117 LINDOVÁ, Jana. Právní postavení mladistvého profesionálního sportovce v České republice In: PICHRT, Jan 
(ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 246. 
118 Vyhláška č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
119 LINDOVÁ, Jana. Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice. Praha: Leges, 2018, s. 92. 
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5. Judikatura vztahující se k postavení profesionálních sportovců a otázka 

svobodné vůle 

Cílem této kapitoly je analyzovat rozhodovací činnost soudů vztahující se k otázce právního 

postavení profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů s tím, že se rovněž zaměřím 

na otázku svobodné vůle sportovce při uzavírání sportovních smluv.  

Příkladem judikátu, ve kterém se Nejvyšší správní soud zabýval postavením 

profesionálního sportovce, je rozhodnutí ze dne 29. listopadu 2011, č. j. 2 Afs 16/2011-78. 

V tomto případě byl řešen případ profesionálního hokejisty, který v klubu působil a byl 

odměňován jako osoba samostatně výdělečně činná s tím, že měl s klubem uzavřenou 

nepojmenovanou smlouvu o výkonu sportovní činnosti.  

Klíčové bylo zodpovězení otázky, zda je profesionální sportovec oprávněn se 

sportovním klubem uzavřít inominátní smlouvu v případě, že v klubu působí jako osoba 

samostatně výdělečně činná a takto je i odměňován, nebo je nutné uzavřít smlouvu pracovní. 

Nejvyšší správní soud v předmětném rozsudku sdělil: „Činnost profesionálního sportovce není 

jednoduše podřaditelná pod pojem ‚závislá práce‘ ve smyslu § 2 odst. 3 zákoníku práce z roku 

2006. Není proto protiprávní uzavírání i jiných než pracovních smluv mezi sportovci a jejich 

kluby.“ Argumentace soudu byla založena na faktické situaci panující ve sportu. Dle Nejvyššího 

správního soudu by jednoznačné podřazení sportovní činnosti do režimu zákoníku práce 

ohrozilo samotnou existenci profesionálního sportu, a to s ohledem na neaplikovatelnost 

některých ustanovení zákoníku práce, jimiž jsem se podrobněji zabývala v předchozí části 

práce. 

Novější rozhodnutím z této oblasti je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

13. července 2017, č. j. 6 Afs 278/2016-54, přičemž uvedené rozhodnutí se rovněž týkalo 

daňových záležitostí při výkonu činnosti profesionálního sportovce. Předmětem řešeného sporu 

mezi profesionálním fotbalistou a Finančním úřadem byla otázka, zda se má na odměnu 

sportovce nahlížet jako na příjmy z výkonu nezávislého povolání ve smyslu ustanovení 

§ 7 odst. 2 písm. b) zákona o dani z příjmu, nebo jako na příjmy ze živnosti ve smyslu 

ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmu.  

Nejvyšší správní soud v obou výše zmíněných rozhodnutí upozornil na nedostatečné 

vymezení právního postavení profesionálního sportovce a přiklonil se k názoru, že činnost 

profesionálního sportovce není jednoduše podřaditelná pod pojem závislé práce s tím, že však 

zároveň uvedl, že to neznamená, že by pracovní smlouva v takovém případě být uzavřena 
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neměla, nebo dokonce nesměla. Nejvyšší správní soud rovněž poukazoval na to, že 

z profesionálních smluv sportovce vyplývá svobodná vůle obou smluvních stran upravit 

vzájemný vztah tak, že sportovec bude vykonávat svou činnost jako takzvanou činnost 

samostatně výdělečnou. S ohledem na neujasněnost právního postavení profesionálních 

sportovců nemůže stát vynucovat jen jednu z možných forem jejich smluvní spolupráce s kluby, 

a to ani prostřednictvím daňové politiky. 

Dle Nejvyššího správního soudu mají profesionální sportovci a kluby určitou mírou 

volnosti v tom, jak upravují své smluvní vztahy, tedy zda půjde o výkon práce zaměstnancem 

nebo samostatný výkon sportovní činnosti. Vzhledem k tomu, že s tímto názorem Nejvyššího 

správního soudu nesouhlasím, bych se u podmínky svobody projevené vůle stran při výběru 

úpravy smluvního vztahu dovolila více zastavit.  

Při uzavírání profesionálních smluv není dle mého projevena svobodná vůle sportovce, 

a to lze vysledovat již v samotném znění vzorových sportovních smluv. Zpravidla je v nich totiž 

hráč jakožto smluvní strana výslovně definován jako osoba samostatně výdělečná činná.120 

Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že profesionální fotbalista uzavírající tuto smlouvu 

je vždy považován za osobu samostatně výdělečně činnou. Už na základě toho nejde 

o svobodnou vůli sportovce samotného, ale spíše o vůli klubu, který rozhoduje o tom, jaký typ 

smlouvy sportovci nabídne. Mám značné pochybnosti o tom, že i v případě, že by sportovec 

vyžadoval pracovní smlouvu, by mu byla klubem nabídnuta. Pokud nejde o hvězdného hráče, 

je to právě klub, kdo určuje podmínky smluvního vztahu. Nepochybuji o tom, že sportovec 

nechce přijít o angažmá ve svém vysněném klubu, a tak se radši mnohdy podřídí jeho 

požadavku a v klubu působí dále jako osoba samostatně výdělečně činná. Obzvlášť to platí 

v případech, pokud hovoříme o hráči „nižší výkonnostní kategorie“, jehož pozice v týmu či 

v klubu mu neposkytuje lepší podmínky pro smluvní vyjednávání.  

Jako další podstatnou nevýhodu pro sportovce, spojenou s otázkou svobodné vůle, 

vidím ve zpravidla slabším postavení sportovců při procesu uzavírání smluv o sportovní 

činnosti. Vzhledem k tomu, že smlouvy o sportovní činnosti jsou zpravidla uzavírány jako 

takzvané smlouvy inominátní (nepojmenované), je možné při dodržení zákonných limitů 

uzavřít smlouvu v podstatě ohledně jakýchkoliv práv a povinnosti, které si strany dohodnou, 

což potvrdil i právní závěr učiněný Nejvyšší soudem v případě vedeném pod sp. zn. 33 Odo 

 
120 Viz čl. 1 odst. 2. Vzoru profesionální hráčské smlouvy je hráč „fyzickou osobou – samostatně výdělečně 
činnou, podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který je členem Fotbalové 
asociace České republiky“. 
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848/2006121, ve kterém Nejvyšší soud přezkoumával smlouvu o sportovní činnosti uzavřenou 

mezi sportovním klubem a profesionálním hráčem házené. Nejvyšší soud dovodil, že „pro 

právní vztahy vyplývající z tzv. inominátních smluv je rozhodující obsah smlouvy (vlastního 

smluvního ujednání), tedy to, jak jsou vymezena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran; 

takto stanovené povinnosti jsou pak pro ně závazné. Pouze za situace, kdy není mezi účastníky 

v určité otázce smluveno ničeho, použijí se na závazkový právní vztah vzniklý z nepojmenované 

smlouvy analogicky ta ustanovení občanského zákoníku, která upravují závazkový právní vztah 

obsahem a účelem mu nejbližší“. 

Do smluv o sportovní činnosti se tak dostávají z hlediska pracovněprávních předpisů 

nepřípustná ujednání. Především jde o ustanovení týkající se smluvních sankcí vůči sportovcům 

či o ustanovení týkající se systému odměňování.122 

Tento názor si zároveň dovolím podpořit judikaturou. Jako vhodný příklad toho, jak 

jsou kluby schopny se svými hráči zacházet, dokládá případ bývalého fotbalisty FK Mladá 

Boleslav Jiřího Jeslínka, který se dostal až k Nejvyššímu soudu ČR. Jiří Jeslínek měl 

s mladoboleslavským klubem uzavřenou smlouvu o spolupráci při výkonu sportovní činnosti, 

za kterou mu měla být poskytována měsíční odměna ve výši 120 000 Kč. Přestože smlouvu 

neporušil, byla mu po půl roce jednostranně ze strany FK Mladá Boleslav ukončena s tím, že 

po hráči Jeslínkovi bylo požadováno, aby veškerou odměnu získanou během svého působení 

v klubu, tj. částku ve výši 720 000 Kč, vrátil klubu, jinak mu nebude vydána takzvaná 

transferová karta nutná pro přestup do nového klubu. Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí 

Krajského soudu v Plzni, a takto přitakal závěru soudu okresního, že část smlouvy, ve které se 

účastníci dohodli, že hráč je povinen vrátit klubu všechny vyplacené odměny při jednostranném 

ukončení smlouvy ze strany klubu, je v rozporu s dobrými mravy, a tudíž absolutně neplatná. 

Zároveň shledal rozpor předmětného ujednání s článkem 26 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod, podle něhož má každý právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.123 

 
121 Nejvyšší soud projednával případ extraligového hráče házené, který se zranil během požáru v hudebním 
klubu a nemohl dále řádně vykonávat sportovní činnost (účastnit se tréninků, soustředění). Na základě toho mu 
přestala být klubem vyplácena odměna. Vzhledem k tomu, že uzavřená smlouva o sportovní činnosti 
neobsahovala pro tento případ možnost krácení odměny, rozhodl Nejvyšší soud, že klub musí smluvenou 
odměnu hráči vyplatit. 
122 Srov. MORÁVEK, Jakub. K právní úpravě postavení profesionálního sportovce v České republice. Akf.cz 
[online]. Publikováno 22. 8. 2019. [cit. 15. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.akf.cz/news/363/28/K-pravni-
uprave-postaveni-profesionalniho-sportovce-v-ceske-republice/d,news/. 
123 Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. října 2018, č. j. 28 Cdo 773/2018-260. 

https://www.akf.cz/news/363/28/K-pravni-uprave-postaveni-profesionalniho-sportovce-v-ceske-republice/d,news/
https://www.akf.cz/news/363/28/K-pravni-uprave-postaveni-profesionalniho-sportovce-v-ceske-republice/d,news/
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Spor Jeslínka náležitě dokládá, jak nevýhodné smlouvy jsou sportovci nuceni podepisovat a jak 

z mého pohledu absurdní ustanovení se mohou do smluv dostat. Skutečnost, že vyjednávací 

pozice většiny hráčů během kontraktačního procesu s klubem je značně oslabená, je 

nezpochybnitelná, a je tedy otázkou, do jaké míry je obsah smluv vyjednán na základě 

svobodné vůle.  
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6. Právní úprava profesionálního sportu v zahraničí  

Jak již bylo zmíněno v první části této práce, jednotlivé státy přistupují k právní úpravě sportu 

různým způsobem. Právní úprava vztahů vznikajících ve sportu může být obsažena v obecných 

právních předpisech nebo existuje speciální sportovní legislativa. Současná situace v České 

republice se liší od většiny evropských zemí, kde jsou profesionální sportovci v kolektivních 

sportech ke svému sportovnímu klubu v pracovněprávním poměru.  

Pro stručné porovnání právní úpravy v zahraničí jsem si vybrala dva zástupce 

s odlišnými přístupy státu ke sportovní legislativě, a to Francii jako příklad státu s intervenčním 

přístupem ke sportovní legislativě, kde je hlavním garantem sportu stát, a Dánsko 

charakteristické liberálním přístupem, kde značnou odpovědnost za sport nese nevládní sektor. 

 

6. 1. Právní úprava ve Francii 

Na právní úpravu vztahu mezi profesionálním sportovcem a sportovní organizací se aplikují 

jednak obecná ustanovení francouzského občanského zákoníku a jednak francouzského 

zákoníku práce. Specifickou právní úpravu pak zpracovává francouzský sportovní zákoník, 

který je možné považovat za lex specialis. Vliv na právní úpravu postavení profesionálních 

sportovců mají i národní kolektivní smlouvy, jako je například Kolektivní smlouva týkající se 

fotbalu nebo Kolektivní smlouva týkající se profesionálního rugby. Za nejvýznamnější 

kolektivní smlouvu je považována Národní kolektivní smlouva o sportu, v níž se uvádějí právní 

úpravy zabývající se problematikou profesionálních sportovních smluv.124 

Ve francouzské právní úpravě dominuje model, podle kterého musí být všichni 

profesionální sportovci až na zákonné výjimky zaměstnanci sportovních klubů. Mezi výjimky 

patří mladiství sportovci, kterým právní úprava umožňuje uzavření poloprofesionální smlouvy. 

Aby mohl být právní vztah mezi profesionálním sportovcem a klubem označen za pracovní 

poměr, je třeba, aby vykazoval všechny následující znaky: osobní výkon práce, odměna nebo 

plat poskytovaný zaměstnatelem a existence vztahu podřízenosti nebo vztahu nadřízenosti, 

která umožňuje zaměstnavateli, aby zaměstnance při jeho výkonu řídil a kontroloval. V tomto 

se tedy velice podobá definici závislé práce, tak jak ji známe z českého zákoníku práce.125 

 
124 JURKA, Helena: Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer, 
2018, s. 53. 
125 HOŘÁKOVÁ, Jitka. Právní úprava vztahující se na výkon činnosti profesionálních sportovců ve Francii. In: 
PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 108. 
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Za profesionální sportovce v postavení zaměstnanců se považují osoby v podřízeném 

vztahu vůči sportovní federaci a vydělávající si sportovní činností. Francouzská úprava rovněž 

počítá s tím, že zaměstnanci mohou být rovněž individuální sportovci, a to především v případě 

podřízeného vztahu ke sponzorovi, od něhož jim plyne odměna. Na tuto skupinu sportovců 

ovšem nedopadá úprava obsažená v Národní kolektivní smlouvě o sportu. 

Inspiraci pro případný nový zákon o sportu v České republice bychom mohli hledat ve 

zmíněné profesionální smlouvě. Profesionální smlouva může být ujednávaná pouze písemně, 

vždy na dobu určitou, konkrétně na období maximálně pěti let, a vždy na období odpovídající 

herním sezónám. Opakované uzavírání smlouvy není limitováno, smluvní strany pracovní 

smlouvy mají možnost tuto smlouvu prodloužit či uzavřít zcela novou. Sportovci musí být 

poskytnuta mzda vyšší, než je minimální výše mzdy dle kolektivní smlouvy. Za velmi 

inspirativní považuji úpravu pracovní doby. Povinnost upravit ustanovení týkají se odpočinku 

a dovolené mají jednotlivé federace, a to s ohledem na to, že znají potřeby daného sportovního 

odvětví a jejich herní kalendář.126  

 

6. 2. Právní úprava v Dánsku 

Jako velice zajímavý se jeví dánský systém sportu, který je založen na nezávislosti 

a samostatnosti sportovního sektoru. Mezi charakteristické znaky tohoto modelu patří vysoká 

decentralizace sportu do nevládního sektoru, výrazný dobrovolnický sektor, financování 

prostřednictvím daní, organizace sportu řízená především předpisy soukromoprávních federací, 

ale podle zásad stanovených zákonem. Povinnost podporovat dobrovolně organizovaný sport 

má na starosti místní samospráva. Zastřešující organizací profesionálního sportu je Dánská 

sportovní konfederace a olympijský výbor,127 která spolupracuje s Team Danmark,128 jejichž 

prostřednictvím stát promítá své strategické cíle v oblasti sportu. Do Team Danmark jsou 

zařazováni sportovci a týmy podle výsledků na mistrovství světa a olympijských hrách.129  

Na tomto systému oceňuji, že je dán základní rámec, v němž se sportovní asociace při 

vydávání svých předpisů musí pohybovat. Sportovním asociacím je ovšem ponechána značná 

 
126 JURKA, Helena. Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 52–57. 
127 The national olympic comettee and sports confederation of Denmark. 
128 Dánská sportovní reprezentace sdružující více než 1 000 profesionálních sportovců. 
129 JURKA, Helena. Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 10-11 
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nezávislost, díky které mohou přihlédnout ke specifikům jednotlivých sportovních odvětví. 

Základ sportovních smluv je upraven v zákoníku práce s návazností na řadu kolektivních 

smluv. Základní pravidla jsou podrobněji konkretizována v předpisech národních 

a mezinárodních federací. Odrazem je vzorová smlouva, která je však jak pro klub, tak i pro 

hráče závazná a je předpokladem způsobilosti hráče nastoupit v soutěži. Vzorová smlouva se 

skládá z typů ustanovení: první kategorii tvoří základní práva a povinnosti, která nelze smluvně 

nijak modifikovat (například délka trvání smlouvy, určení běžného místo výkonu, druh 

pracovního poměru), a druhou ustanovení otevřená, jež mohou být přizpůsobována dle potřeb 

jednotlivých smluvních stran.130  

  

 
130 JURKA, Helena. Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, 60-63. 



 

46 
 

7. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku postavení profesionálního sportovce 

v kontextu pracovního práva. V úvodní teoretické části jsem se věnovala především vymezení 

jednotlivých pojmů souvisejících s tématem této práce. Nejdůležitějším závěrem bylo, že 

v současné době neexistuje žádná všeobecně přijímaná definice sportu a zůstává otázkou, zda 

je vůbec možné nějakou uspokojivou definici vymezit. Dle mého názoru nikoliv. Vždy se bude 

muset přihlížet k tomu, k jakému účelu má vymezení pojmu sport sloužit. Dalším závěrem 

vyplývajícím z této teoretické části bylo zjištění, že Česká republika přistupuje k problematice 

právní úpravy sportu liberálně a jeho právní tvorba v oblasti sportu je minimální. V porovnání 

se zahraničními právními úpravy bylo zjištěno, že Česká republika se k celé problematice 

profesionálního sportu staví velmi vágně. 

Nejpodrobněji jsem se zabývala otázkou povahy sportovní činnosti profesionálními 

sportovci a zaměřila jsem se více na sportovce v kolektivních sportech. Na základě analýzy 

toho, zda jejich činnost naplňuje znaky závislé práce ve smyslu zákoníku práce, jsem došla 

k závěru, že tomu tak je a že by jejich činnost měla být vykonávaná v rámci některého 

pracovněprávního vztahu a že by se měla řídit zákoníkem práce. V návaznosti na toto zjištění 

byly představeny ustanovení zákoníku práce, která považuji ve vztahu ke sportovní činnosti za 

buď přímo neaplikovatelná, nebo aplikovatelná velmi těžce.  

V kapitole věnující se judikatuře českých soudů bylo zjištěno, že volba konkrétního 

způsobu úpravy právních vztahů je ponechána klubům a sportovců. Sportovec dle lege lata 

může vykonávat činnost jako zaměstnanec i jako osoba samostatně výdělečně činná. V této 

souvislosti jsem též připomněla problematiku svobodné vůle smluvních stran při uzavírání 

smluv o sportovní činnosti. 

Na úplný závěr si dovolím uvést, že je zřejmé, že současná úprava profesionálního 

sportu v České republice je opravdu nedostatečná a je zapotřebí nové právní úpravy. Inspiraci 

bychom mohli hledat v právních úpravách výše uvedených evropských států s ohledem na 

dosavadní sportovní praxi; lze dodat, že má Česká republika blíže spíše k dánskému liberálnímu 

modelu.  

Za nejvhodnější způsob úpravy považuji vytvoření nového zákona o sportu, který by 

respektoval dosavadní sportovní praxi v České republice. Nový zákon by měl obsahovat jasnou 

definici jednotlivých druhů sportovců (tedy amatérů, profesionálů, případně poloprofesionálů) 

a vymezení statutu profesionálního sportovce. Dále by měl obsahovat především základní práva 
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a povinnosti sportovců a klubů. Bližší úpravu bych pak dle dánského modelu ponechala na 

úpravě jednotlivých sportovních asociací, které mohou lépe zohlednit specifika daného 

sportovního odvětví, a to především v otázce rozložení pracovní doby. Byl by tedy dán určitý 

základní rámec, v jehož mezích by se sportovní asociace musely pohybovat. Za nejdůležitější 

přitom považuji výslovné povolení řetězení smluv na dobu určitou a vydefinování výpovědních 

důvodů, dle kterých by mohly být smlouvy ukončeny.  

Pokud hovoříme o výkonu sportovní činnosti mladistvými profesionálními sportovci, 

lze konstatovat, že si zaslouží úpravu speciální, která by chránila jejich práva, ale zároveň by 

nebyla pro sportovní klub natolik omezující. Řešením pro problémy způsobené tabulkovým 

odstupným u mládeže by bylo právní zakotvení smlouvy talentovaného sportovce po vzoru 

francouzské právní úpravy, která zajišťuje talentovanému sportovci po dosažení určité věkové 

hranice skončení smlouvy talentovaného sportovce nebo právo uzavřít s klubem profesionální 

kontrakt. V případě, že takovému sportovci není nabídnuta klubem nová smlouva, nesmí mu 

být bráněno odejít do jiného klubu, což by mělo být provázáno s přestupními poplatky. Tato 

úprava zabraňuje situaci, kdy klub již o sportovce nemá nadále zájem, nechce mu nabídnout 

nový kontrakt, ale odchod do jiného klubu je podmíněn zaplacením vysokého výchovného 

novým klubem. Rovněž by bylo zabráněno situacím, kdy klub s vědomím toho, že hráči jsou 

vázání výchovným, využívá svého dominantního postavení a mladistvému sportovci úmyslně 

nabízí nevýhodný kontrakt.131  

Při tvorbě nového zákona o sportu by se však dle mého nemělo zapomenout ani na 

bývalé profesionální sportovce, tedy na ty, co již svou sportovní kariéru ukončili. Těmto 

sportovcům nyní poskytuje určitou podporu Český olympijský výbor, který dle mého názoru 

v této otázce v poslední době udělal značný posun a zavádí programy na podporu sportovců 

i po skončení jejich kariéry.132 Neváhala bych tedy péči o bývalé profesionální sportovce 

ponechat v jeho působnosti. Amatérský sport by dle mého měly spravovat místní samosprávy, 

které jsou amatérským sportovcům přeci jen nejblíže.  

 

  

 
131 JURKA, Helena. Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 82. 
132 Příkladem je program Duální kariéra pro podporu vrcholových sportovců po ukončení jejich aktivní kariéry. 
Program je zaměřen na usnadnění přechodu sportovců ze sportovní kariéry do běžného života. Český 
olympijský výbor spolupracuje s dalšími státními institucemi, komerčními společnostmi a vysokými školami. 
Sportovci si nemusí vybírat mezi sportovní kariérou a vzděláním, a to může být v důsledku velkým přínosem pro 
celý český sport.  
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Název práce: Postavení profesionálního sportovce z pohledu pracovního práva 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku postavení profesionálního sportovce 

z pohledu pracovního práva. Hlavním cílem je odpovědět na otázku, zda-li by činnost 

profesionálního sportovce v kolektivních sportech měla být považována za závislou práci 

zaměstnance. Úvodní část práce je teoretická a věnuje se zejména vymezení pojmu sport, 

sportovní právo, sportovní legislativa a profesionální sportovec. Druhá část se zabývá 

aktuálním postavením profesionálního sportovce v našem právním řádu. V praxi mohou 

profesionální sportovci působit jako osoby samostatně výdělečně činné, jako zaměstnanci, nebo 

jako vojáci z povolání. Zároveň se autor pokusil nastínit výhody a nevýhody těchto 

jednotlivých statutů. Hlavní část práce je věnována vymezení závislé práce z hlediska Zákoníku 

práce a otázkám základních institutů pracovního práva, které jsou důležité pro srovnání 

postavení profesionálních sportovců. Autor došel k závěru, že velká část profesionálních 

sportovců v kolektivních sportech naplňuje při své činnosti znaky závislé práce. V návaznosti 

na toto zjištění autor rozebral několik základních ustanovení zákoníku práce, které by byly se 

sportovní praxí neslučitelné. Samostatná část je věnována postavení nezletilých profesionálních 

sportovců, jejichž činnost by dle autora potřebovala speciální zákonnou úpravu. Pátá část se 

zaměřuje na judikaturu českých soudů týkající se postavení profesionálních sportovců a na 

otázku svobodné vůle sportovce během kontraktačního procesu. V závěru práce poté autor 

navrhuje řešení současné situace za pomocí změn v právní úpravě. 

Klíčová slova: sport, profesionální sportovec, zaměstnanec, Zákoník práce 
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Title of thesis: The Status of a Professional Athlete from a Perspective of Labour law 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of a status of professional athlete from a perspective of 

Labour law. The main goal of this thesis is try to find an answer to a question whether the 

activity of professional team sports athlete should be considered as dependent work of an 

employee. The first part is theoretical and focuses mainly on definitions of sport, sports law, 

sport legislation and professional athlete. The second part deals with the current position of 

professional athletes in our legal system. In practice, professional athletes can act as self-

employed, as employees or as professional soldiers. At the same time, the author tried to outline 

the advantages and disadvantages of these individual statutes. The main of part of the thesis is 

dedicated on the definition of dependent work in terms of the Labour Code and the questions 

of basic institutes of labour law, which are essential for proper comparing with the status of a 

professional athletes. The author came to the conclusion that the sports activity performance of 

most professional team sports athletes can be considered as a dependent work in terms of labour 

law. Following this fiding, the author then analyzed several basic provisions of the Labor Code 

that would be incompatible with sports practice. The fourth part of this thesis is devoted to the 

position of minor professional athletes, whose sport activities, according to the author, would 

need special legislation. The fifth part focuses on the case law of the Czech courts concerning 

the status of professional athletes and the issue of the free will of the athlete during the 

contracting process. In the conclusion the author suggests a solution to this situation through 

changes in legislation. 

Key words: sport, professional athlete, status, employee, Labour Code 


