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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Profesionální výkon sportu se od toho amatérského a rekreačního liší zejména v tom, že jej 

sportovec vykonává (kromě jiného) za výdělečným účelem. I když je však sportovec profesionál, 
stále je především sportovcem, a je tak obtížné podřadit ho jen tak jednoduše pod režim 
podnikatele, nebo pod režim zaměstnance. O tom, že se jedná o důležité a aktuální téma svědčí, že 
se v roce 2014 uskutečnila na Právnické fakultě UK mezinárodní konference s názvem 
„Profesionální sport a pracovní právo“, která se právě této otázce věnovala.1  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Sportovní právo není tradičním právním odvětvím. Důvod, proč se o sportovním právu vůbec 
mluví spočívá v tom, že regulace sportu a otázek s tím souvisejících je natolik specifická a zároveň 
natolik komplexní, že vyžaduje interdisciplinární přístup - přístup, který lze zjednodušeně shrnout 
pod pojem „sportovní právo“. Nutnost tohoto interdisciplinárního přístupu se plně projevila i ve 
zpracováném tématu. Autor se musel zabývat jak úpravou na mezinárodní tak vnitrostátní úrovni 
a analyzovat jak právo občanské, tak i pracovní. Důležitým aspektem zpracovávaného problému 
je zároveň i to, že bylo třeba brát zřetel na autonomní právní úpravu, která se projevovala nejen ve 
smlouvě, ale i v autonomních právních předpisech, jimž je dotyčný sportovec podroben jako člen 
dotyčného spolku, resp. svazu. 

Zpracovávané téma je tak nepochybně náročné jak z hlediska teoretických znalostí, tak 
z hlediska jejich aplikace na konkrétní smluvní ujednání. Domnívám se přitom, že autor při 
zpracování tématu postupoval korektně, citoval relevantní publikované názory (včetně 
zahraničních) a zpracovávanou problematiku systematicky a komplexně představil, a to nejen na 
základě abstraktně formulované právní úpravy, nýbrž i konkrétních smluvních ujednání. V tom 
lze spatřovat nepochybný přínos předložené rigorózní práce. 

 
3. Formální a systematické členění práce a vyjádření k práci 

Práce se kromě úvodu a závěru systematicky rozpadá do čtyř částí.  

                                                 
1 PICHRT, Jan. (ed). Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 64-74. ISBN 97880-
7478-655-6.; 
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První část se obecně věnuje právním vztahům v soukromém právu, což by mělo být 
předpokladem pro pochopení toho, co se v pozdějších částech označuje jako „sportovně právní 
vztah“. Předmětem zájmu autora však není tento vztah obecně, nýbrž právní vztah založený 
„sportovní slouvou“ mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem. Profesionální 
sportovec je přitom pravidelně členem sportovního klubu, se kterým takovou smlouvu uzavírá a 
je tak podroben nejen právní regulaci heteronomního práva, nýbrž i regulaci na základě práva 
autonomního - práva, které si samy sportovní kluby a svazy tvoří. Je proto zcela namístě, že autor 
věnuje pozornost vztahu soukromého práva a autonomních sportovních pravidel, jakož i vlivu 
tohoto autonomního práva na právní postavení profesionálních sportovců. Poslední subkapitola 
této části se již přímo zabývá obecnou charakteristikou profesionálních sportovních smluv 
v soukromém právu. 

Hlavním cílem předložené rigorózní práce je ukázat, že vztah mezi profesionálním sportovcem 
a klubem je vztahem specifickým, který nelze jen tak jednoduše podřadit pod výkon závislé práce 
a chápat tak profesionálního sportovce jako zaměstnance. Stejně tak ale může mít své slabiny 
situace, kdy je sportovec chápán jako samostatný podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná 
(OSVČ). Ambicí druhé části předkládané práce je tak vysvětlit, jaké je právní postavení 
profesionálních sportovců s ohledem na mezinárodní právo, právo EU (kdy je adekvátní pozornost 
věnována judikatuře SDEU a zejména kauze Bosman), české vnitrostátní právo a jeho výklad v 
tuzemské judikatuře. Jádrem této části je přitom rozbor jednotlivých zákonných znaků, „které 

mohou mít na povahu právního postavení profesionálních sportovců vliv, a to zejména znaků, které 

jsou relevantní pro podřazení výkonu profesionálního sportu pod občanské či pracovní právo“ 
(str. 66). Proto se autor věnuje definičním znakům podnikání a závislé práce a vlivem intenzity 
jejich naplnění na právní postavení profesionálních sportovců. Konkrétně se zabývá samostatností 
vs. nadřízeností a podřízeností profesionálních sportovců a výkonem profesionálního sportu podle 
pokynů zaměstnavatele; výkonem profesionálního sportu na vlastní účet, odpovědnost a vlastním 
jménem vs. výkonem jménem zaměstnavatele; živnostenským způsobem výkonu profesionálního 
sportu v kontrastu s podmínkami výkonu závislé práce, jakož soustavným a osobním výkonem 
profesionálního sportu za účelem zisku. V  návaznosti na tento rozbor dospívá autor k názoru, že 

„činnost sportovce nelze jednoduše podřadit pod pracovní právo“ (str. 94). Pokud by se 
zákonodárce rozhodl, že dosavadní právní režim, kdy jsou profesionální sportovní smlouvy 
považovány ve smyslu § 1746 odst. 2 ObčZ za smlouvy inominátní, je třeba změnit, potom by 
autor za nejvhodnější řešení považioval „přijetí zákonné úpravy profesionálních sportovních 

smluv, jako smluv pojmenovaných ve smyslu občanského práva, za současného zachování 

otevřenosti otázky právního postavení profesionálních sportovců (záměrné upuštění od výslovné 

regulace) a s přijetím speciální úpravy souvisejících relevantních otázek, mezi které patří 

především otázky daňové a úprava související se sociálním zabezpečením.“(str. 103) 
Ambicí třetí části je aplikovat obecné poznatky vysvětlené v druhé části na rozbor 

konkrétních smluv, které jsou uzavírány mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby 
v České republice v oblasti ledního hokeje, fotbalu, basketbalu a florbalu jakož i cyklistiky. Tato 
smluvní ujednání jsou pak komparována s obdobnými smlouvami uzavíranými v zahraničí 
(zejména v USA). Před samotným rozborem se však autor nejprve obecně věnuje otázce ochrany 
profesionálního sportovce jakožto slabší smluvní strany, na což navazuje i popis duplicitního 
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uzavírání sportovních smluv, které spočívá v tom, že sportovec má uzavřenou zároveň pracovní 
smlouvu a zároveň také sportovní smlouvu podle občanského zákoníku (jak uvádí autor, tato praxe 
se vyskytuje u profesionálních cyklistů). V dalších kapitolách a subkapitolách se již autor věnuje 
rozboru vybraných povinnosti smluvních stran, které dělí na aktivní a pasivní a konkrétně rozebírá 
např. dobu trvání smluvních vztahů a opční právo, otázku odměny a její krácení, sankční ujednání 
a smluvní pokuty, možnosti ukončení a zánik profesionálních sportovních smluv, které úzce 
souvisí s možností tyto smlouvy postoupit, osobnostním právům profesionálních sportovců, jakož 
řešení sporů smluvních stran 

Poslední čtvrtá část obsahuje hodnocení statu quo a zamyšlení de lege ferenda.  
 
Moje celkové hodnocení této práce je kladné Výklad je srozumitelný a kultivovaný 

doprovázený nadstandardně rozsáhlým poznámkovým aparátem. Na práci lze zejména ocenit její 
komplexní, tj. interdisciplinární přístup k problematice právního postavení profesionálního 
sportovce, který se navíc zakládá nejen na rozboru abstraktní právní úpravy nýbrž i konkrétních 
smluvních ujednání. 

 
Kritéria hodnocení práce  

 

Splnění cíle práce Práce splnila vytčené cíle.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Z práce je patrné, že autor při jejím zpracování 
postupoval samostatně a předložil k diskuzi vlastní 
závěry. 

Logická stavba práce Struktura práce má svoji vnitřní logiku a umožňuje 
čtenáři orientaci v tématu.  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Se zdroji je pracováno korektně, v souladu se 
stanovenými požadavky. Nadstandardním způsobem 
byly využity a také citovány jak české, tak 
cizojazyčné zdroje (práce obsahuje více jak 400 
poznámek pod čarou). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Provedená analýza je adekvátní ve vztahu ke 
zvolenému tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K formální úpravě nemám připomínek. 

Jazyková a stylistická úroveň K jazykové a stylistické úrovni nemám připomínek. 

 
4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Autorem popisovaný smluvní vztah mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem 

vybízí z obecného, právně-teoretického hlediska k otázce, v čem je tento „sportovně právní 
vztah“ vlastně specifický. Tato otázka však není jen ryze teoretická. Jestliže se totiž autor přiklání 
k tomu, aby „sportovní smlouva“ byla zařazena mezi tzv. pojmenované smlouvy v občanském 
zákoníku, je k tomu třeba vymezit objekt a obsah tohoto sportovně právního vztahu, což je 
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předpokladem pro vymezení základních pojmových znaků dotyčné smlouvy. Z tohoto hlediska 
by bylo vhodné, aby se autor vyjádřil k otázce, jak by měly být formulovány základní pojmové 
znaky sportovní smlouvy.  

K další velmi zajímavé otázce vybízí autorem citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 
z roku 2011, ve kterém je uvedeno, že „sportovec zde jen v závislém postavení; je do jisté míry 

„zbožím“.2 V okamžiku, kdy je profesionální sportovec označen za zboží, potom jej z hlediska 
právního vztahu nelze chápat jako subjekt, nýbrž jako objekt. Tato situace má svoji historickou 
paralelu v Římském právu v institutu otroka. Je nepochybné, že jestliže profesionální sportovec 
uzavře sportovní smlouvu, ve které vyjádří souhlas, aby tato smlouva byla postoupena 
sportovním klubem na jiný sportovní klub, nepochybně svoji právní osobnost neztrácí a nestává 
se otrokem. Nabízí se však otázka, zda tím nedochází ke zmenšení právní osobnosti takového 
sportovce (capitisdeminuci) a s tím související otázka, zdali je takový postup zcela v souladu 
s hodnotovými východisky, na kterých recentní právní řád stojí.  

 
 

Doporučení práče k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu rigorosní práce. 

 
 
V Praze dne 20. dubna 2022 

 
_________________________ 

 
Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 

oponent 

                                                 
2 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4761/2010. 


