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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Ačkoliv se k problematice právního postavení sportovců v České republice v posladní době 

začínají objevovat více či méně rozsáhlé publikace (srov. např. řadu příspěvků v kolektivní 

monografii Pichrt, J. (ed.) Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014) a 

zabývala se s ní i česká judikatura, téma je nadále neuzavřené, o čemž svědčí právě i pokračující 

akademická a praktická debata na statusem sportovce-profesionála z právního úhlu pohledu. I 

s přihlédnutím ke konkrétním sporům v českém sportovním prostředí týkajícím se smluvního 

kontextu výkonu sportu (srov. např. recentní spor klubu AC Sparta Praha a fotbalisty Martina 

Haška) je hledání ekvilibria pro nastavení profesionálních smluv stále živým a mnohdy i ožehavým 

tématem. 

Nelze v blízké budoucnosti také vyloučit, že se objeví legislativní záměry snažící se právní 

postavení profesionálních sportovců změnit, podobné požadavky zaznívají dlouhodobě též z úst 

některých zájmových skupin v českém sportu (asociace hráčů ve fotbale, resp. v hokeji). 

 

  

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

metody 

Práce v pojetí, které jí vtiskl její autor, vyžaduje pro své konzistentní a kvalitní zpracování vysokou 

orientovanost napříč „klasickými“ právními odvětvími. V tomto interdisciplinárním právním 

matrixu, ve kterém se právní vztahy profesionálního sportu nacházejí, je nutná schopnost 

porozumění právněteoretickým základům právních vztahů, jakož i práce s instituty 

občanskoprávního smluvního práva, pracovního práva, komunitárního práva, jakož i normami 

paraprávních systémů sportovních organizací a jejich uchopení v judikatuře či praxi rozhodčích 

orgánů a institucí. 

Napříč jednotlivými částmi práce autor z mého pohledu plně osvědčil svou orientovanost v celé 

této řadě právních oblastí. V úvodních pasážích vhodně vymezil teoretické základy vztahu 

obecného práva a „sportovního práva“ (ve smyslu pravidel stanovovaných sportovními 

asociacemi). Dále se též s vysokou mírou podrobnosti zabýval podřaditelností postavení 

sportovců-profesionálů pod rámec pracovněprávních vztahů, resp. do kategorie OSVČ 

vstupujících do smluvních vztahů podle občanského zákoníku. Činil tak s ohledem na tuzemskou 

právní úpravu (která je však zcela obecného charakteru) s velkým důrazem na judikaturu a 

odbornou literaturu. Poznatky, které autor načerpal z těchto pramenů, nepřijímá nekriticky, naopak 

je v průběhu celé práce a zejména pak v jejím samotném závěru glosuje, vzájemně porovnává a 

formuluje své vlastní zdůvodněné závěry. 

Kladně musím ocenit, že autor překročil hranice české právní a sportovněprávní úpravy a v rámci 

provedeného diskurzu poskytl na zkoumanou problematiku též pohled optikou zahraniční úpravy 

s odkazy na situaci např. v Německu, Finsku či USA (jakkoliv třeba systém sportu a zakotvení 

profesionálních smluv v severoamerických profesionálních ligách je výrazně odlišný od toho 

středoevropského). Oceňuji autorovu diskuzi nad možným vymezením pojmu „profesionální 

sportovec“ v judikatuře SDEU, ačkoliv v tomto směru se domnívám, že SDEU nikdy nebyl 

postaven před otázku znějící tak, zda „profesionální sportovec je zaměstnancem či nikoliv“, ale 

meritem kauz byly jiné otázky. Přesto (či právě proto) ale na druhou stranu považuji i toto autorovo 

zamyšlení za jeden z mnoha přínosů jeho rigorózní práce. 



  

Jako velmi podnětnou a využitelnou pro praxi shledávám pak zejména kapitolu č. 3, kde je 

obsažena celá řada zajímavých úvah ohledně konkrétních typových ustanovení profesionálních 

smluv. Tato část práce je o to cennější, že zkoumá problematiku současně z pohledu konkrétních 

smluv vužívaných v různých sportovních odvětvých. 

Celkově, i s přihlédnutím k šíři záběru, který autor práci poskytl, považuji zpracování tohoto 

tématu v ucelené podobě za velmi náročný úkol, který ale autor zvládl na výbornou. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Autor práci z mého pohledu rozčlenil do velmi vhodné logické struktůry. V úvodních pasážích 

poukázal na základní teoretická východiska právní úpravy sportu (nejen) v České republice a 

zabýval se i z teoretického úhlu pohledu vztahem obecného právního řádu a tzv. sportovních 

norem vytvářených sportovními asociacemi za účelem úpravy vztahů mezi spolkem a jeho členy, 

popř. členy spolku navzájem. Toto zamyšlení bylo i základním východiskem pro další části 

rigorózní práce, které se již zabývaly konceptem smluvních vztahů ve sportu, které jsou 

ovlivňovány právě oběma zmíněnými normativními řády, tj. obecným soukromým právem i 

předpisy spolků. 

Základní premisou celé práce, která plyne již z úvodního diskurzu, je zcela správně to, že sportovní 

svět a smluvní vztahy v něm nejsou, přes svá specifika, vyňaty z působnosti práva, naopak mu 

v jeho kogentních částech striktně podléhají. V této perspektivě pak autor práce pohlížel na 

všechny další diskutované otázky povahy, obsahu a legálnosti smluvních ustanovení 

profesionálních smluv v České republice. 

Ta podrobil kritické analýze za využití skutečně hojných odkazů na relevatní prameny obecného 

práva i sportovních regulí, na odbornou literaturu, jakož i na široké spektrum jím komentované 

judikatury. Až na výjimky, kdy se dle mého názoru v pár momentech autor vrátil k otázce, kterou 

již v dřívějších kapitolách jednou diskutoval, je logická struktura práce přehledná a autor v jejím 

rámci prezentuje své vlastní argumenty. 

Všechny své úvahy následně autor ještě shrnuje a celistvě předkládá v závěrečných pasážích. 

 

 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Zpracování práce považuji za velmi zdařilé. Přes svůj široký záběr zůstala práce konzistentní a 

autor v ní dokázal zdárně vést diskuzi nad právním postavením sportovce v České republice.  

Rád bych velmi vyzvihl to, že, ačkoliv autor pracoval s velkým množstvím primárních i 

sekundárních pramenů, jeho výsledné dílo je velmi autentické a je nesporně výsledkem vlastní 

vědecké činnosti. 

Skrze zvolenou optiku, kde je věnována pozornost jednotlivým smluvním institutům napříč 

vícerem sportovních odvětví jde o hodnotné zpracování, které by se autor dle mého názoru 

nemusel stydět ani nabídnout k ucelenému publikování v knižní podobě.  

Práci tak mohu rozhodným způsobem doporučit k obhajobě. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Z mého pohledu práce pokryla vytčenou 

problematiku ve vysoké míře detailu. Autor postihl 

všechny zásadní body spojené s právní úpravou 

profesionálních smluv v ČR, a to jak z pohledu 

dlouhodobé praxe sportovního prostředí, tak také 



  

z pohledu vlastních úvah autora o vhodnosti tohoto 

stavu či možných legislativních krocích pro futuro. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Nemám pochyb o tom, že práce je vlastním dílem 

autora za použití zdrojů, které ve své práci autor 

řádně označuje a přiznává. 

Logická stavba práce Práce je členěna logicky, členěná na úvod, 4 hlavní 

kapitoly (v rámci nich další podkapitoly) a závěr. 

Autor postupoval „od obecného ke konkrétnímu“, 

přičemž v průběhu celé práce v ní uplatňoval své 

vlastní komentáře a dílčí závěry, které pak celistvě 

shrnul ve 4. kapitole a závěru. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Citační norma byla autorem zcela naplněna, práce 

oplývá bohatým poznámkovým aparátem, citace jsou 

v textu řádně vyznačeny. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Anylýza zkoumané problematiky je zde naprosto 

uspokojivá, dle mého názoru dokonce přesahující 

očekávatelné standardy u tohoto typu akademických 

prací. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Po stránce grafické jsem neshledal žádné nedostatky. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psána velmi kultivovaným právnickým 

jazykem, což zvyšuje její čtivost, přitom 

terminologicky je autor také velmi přesný. V práci se 

vyskytuje jen asolutní minimum překlepů (zde např. 

na str. 19 „Na úrovní“), syntaxe ve větných stavbách 

je rovněž zcela v pořádku. 

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

i. Pokus podřadit výkon sportu ve větší míře úpravě pracovního práva učinilo 

v posledních letech Slovensko (skrze novelizace zákona č. 440/2015 Z. z., o športě), 

na což kolega Růžička správně odkazuje a odkazuje i na problémy, se kterými se tento 

posun právní úpravy setkal. Jak sám uvádí např. na str. 101, oblast sportu (i toho 

kolektivního) je natolik rozmanitá, že je obtížné nastavit v legislativě pevná pravidla, 

která by šla bez potíží uplatňovat napříč všemi sporty. Zvláštní pracovněprávní úprava 

přijatá pro sport by tak patrně v řadě oblastí musela být značně volnější, než je tomu 

v případě klasických „nesportovních“ pracovněprávních vztahů. Měla by tedy tato 

úprava dle názoru Mgr. Růžičky ještě vůbec své opodstatnění, případně jaké konkrétní 

instituty pracovněprávních vztahů by byly pro sportovce nejpřínosnější s ohledem na 

jejich ochranu a nebyly by v kolizi se specifičností sportu a jeho jednotlivých disciplín? 

(V tomto směru vědomě opomíjím to, že se autor ve své práci vyslovil spíše pro 

zavedení „pojmenované“ občanskoprávní smlouvy určené pro výkon profesionálního 

sportu a spekulativně pokládám otázku pro případ, že by zákonodárce pojal záměr 

striktně tyto vztahy podřídit pracovnímu právu, byť s jistými odchylkami).  

ii. Autor na str. 28 a násl. poukazuje na možnost využití kolektivních smluv ve sportovním 

prostředí (prozatím mimo ČR). Pokud by de lege ferenda bylo zakotveno podřízení 

profesionálních smluv režimu pracovního práva (patrně přijetím zvláštní právní úpravy 



  

pro oblast sportu), které instituty by mohly být dle jeho názoru předmětem úpravy 

v těchto kolektivních smlouvách? 

 

 

V Praze dne 20.4.2022 
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