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1. Úvod 

Sport, to je pojem, který hýbe dnešním světem stále víc a víc. Provozují ho miliardy a 

miliardy lidí na celém světě. Sportem se lidé zbavují stresu či špatné nálady, sportem se lidé 

snaží držet zdraví životní styl, nebo ho dělají jen a jen pro to, že je baví a užijí si při něm 

dokonce i legraci. Samozřejmě na nejvyšších úrovních již tomu tak není, tam jde již veškerá 

legrace stranou. Ať už dospělí, či mládež, ale také lidé v důchodovém věku, ano všichni tito 

lidé ho provozují, a vůbec není důležité na jaké úrovni. Bez rozdílu na pohlaví i rase, 

jednoduše řečeno, sport je činnost, která je dostupná naprosto každému. Jedinou podmínkou 

ke sportování je vůle a odhodlání. Nezáleží na tom jak je kdo bohatý či chudý, protože i ten 

nejchudší člověk si může jít zaběhat naprosto kdykoliv se mu zachce.  

 Sport se dá provozovat rekreačně, to vidíme každý den, když si jdou například kluci 

kopat s balonem o zeď, nebo si dívka vezme obruč a začne s ní dělat různé kreace. Dalším 

typem provozování může být, pokud nám syn začne hrát například fotbal takzvaně „závodně“, 

tj. že se registruje v nějakém klubu či oddíle, se kterým začne trénovat a absolvovat zápasy, 

stane se vlastně součástí nějaké sportovní organizace. Další stupeň nastane, pokud mezi 

hráčem a sportovním klubem vznikne nějaká smlouva a obě strany ji podepíší. Může to být 

smlouva neprofesionální či profesionální. Hráč již je tedy vázán v tom daném klubu 

smlouvou, a ta musí být dodržována, a to z obou stran. V dnešní době vydělávají 

profesionální sportovci někdy až neuvěřitelně astronomické částky. Samozřejmě ne v každém 

sportu jsou tyto částky srovnatelné. Mezi nejlépe placené sportovce patří například, hráči 

baseballu v USA, tamní soutěž MLB, dále pak NBA, tedy basketbalová liga, NHL, hokejová 

liga a NFL, což je liga amerického fotbalu. Velmi dobře jsou na tom z finančního pohledu 

také nejlepší světoví tenisté a golfisté, ale též závodníci z motorismu. A v neposlední řadě 

nesmím zapomenout na přední fotbalisty. Ovšem příjmy těch „nejlepších z nejlepších“ 

nezávisí zdaleka jen na jejich výkonech, ale především na tom „jak se dokáží prodat“, tím 

mám na mysli, jaké uzavřou reklamní či sponzorské smlouvy s předními světovými značkami. 

Jako příklad bych uvedl tyto: společnost Nike spojila své jméno s těmito předními sportovci: 

Tiger Woods, Roger Federer, Maria Sharapova Rafael Nadal, Mourice Green,  Ronaldinho či  

Tomáš Rosický, dále poté společnost Adidas: Petr Čech, Michael Ballack, Kaká a David 

Beckham, dalším je například značka hodinek Tag Heur, která spojila své jméno s nejlepším a 
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nejslavnějším golfistou světa, kterým je Tiger Woods. Je velmi zajímavé, že příjmy z této 

nesportovní činnosti jsou všech zmíněných jmen mnohonásobně vyšší, než příjmy z činnosti  

sportovní. Jako důkaz bych uvedl to, že v roce 1993 měl Michael Jordan příjmy 

z nesportovních činností 99 % svého příjmu. 

 Existuje nespočet národních sportů, v severských zemích je to hlavně lyžování, 

v zámoří, tím mám na mysli hlavně Kanadu, je to lední hokej. V dalším státě je národním 

sportem číslo jedna motorismus, jinde rugby, a na dalším místě planety to může být tenis či 

bojové sporty všeho druhu. Ale jen jeden sport se hraje snad všude na světě a kdekoliv ho lidé 

provozují tak tam je nesmírně populární, ano je to fotbal, neboli kopaná. Fotbal hrají 

odmalička děti jak v Africe, Asii, jižní Americe, celé Evropě, prostě všude. Fotbal je krásný 

v tom, že stačí jeden míč a hned 20 kluků může hrát. 

 Existence her podobných fotbalu jsou doloženy již ve starověku, ovšem podoba i 

pravidla těchto her byly s ohledem na kraj úplně odlišné. Vznik podoby dnešního fotbalu se 

psal v 16. století v Anglii, která je právem označována „kolébkou fotbalu“. Navíc v Anglii se 

hraje bezpochyby nejkvalitnější klubová liga Premiér League. V dnešní době je ale i fotbal 

převážně byznysem, na kterém se dají vydělat hodně tučné sumy. Kluby utrácejí někdy až 

miliardy za největší fotbalové hvězdy, které jim však tyto vynaložené prostředky vrátí 

mnohonásobně prodejem reklamních předmětů. 

Pro mé téma „Postavení hráče z právního hlediska v zemích EU ve srovnání s ČR“ 

jsem si vybral postavení profesionálního fotbalisty. Zaměřím se na země, v Evropě 

nejfotbalovější, jakou jsou Anglie, Itálie, Španělsko a Německo. Hlavním důvodem výběru 

fotbalisty jsem již výše zmiňoval, tím hlavním je bezesporu to, že fotbal je nejpopulárnějším 

kolektivním sportem na světě. 
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2. Cíle a úkoly práce 

 Prvním krokem mého uvažování je stanovení si základních cílů a úkolů bakalářské 

práce. 

2.1 Cíle 

 Hlavním cílem této práce je porovnání statutu hráče, v mém případě profesionálního 

fotbalisty, z právního hlediska ve vybraných zemích Evropské Unie ve srovnání s Českou 

republikou. Ve své bakalářské práci vymezím rozdíly v jednotlivých zemích, zároveň 

stanovím, ve které zemi jsou podmínky pro sportovce z právního hlediska nejpříznivější. Na 

základě získaných informací navrhnu úpravy, které by mohly být prospěšné pro český fotbal a 

které by se mohly aplikovat v české legislativě ohledně sportu. 

2.2 Úkoly 

V návaznosti na cíl bakalářské práce jsem si vymezil tyto úkoly: 

• analyzovat postavení fotbalisty z celosvětového hlediska v návaznosti na 

právní a ekonomické aspekty, 

• analyzovat postavení fotbalisty z hlediska Evropské unie, 

• provést rozbor postavení fotbalisty v Německu, 

• provést rozbor postavení fotbalisty na Slovensku, 

• vysvětlit postavení fotbalisty v České republice, 

• porovnat postavení fotbalisty ve vybraných zemích, 

• najít doporučení pro návrhy změn v České republice. 
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3. Teoretická východiska 

V této kapitole definuji jednotlivá teoretická východiska, která využiju v mé 

bakalářské práci. 

3.1 Sport 

Definování pojmu sport jako takového není vůbec jednoduché, v této podkapitole 

ukážu jednotlivé druhy definic sportu. 

 

 Definice z encyklopedické a slovníkové literatury: 

Oblast teorie sportu se vyznačuje značnou diferenciací definičních pohledů na sport, 

růzností názorů i přístupů, což se promítá do vyzdvihování odlišných znaků sportu 

jednotlivými autory. Naproti tomu slovníková a encyklopedická literatura v posledních třiceti 

letech vykazuje jistou stálost pohledu, neboť pravidelně rozlišuje dvě od sebe navzájem dosti 

odlišné roviny sportu. Slovník cizích slov z roku 1971 charakterizuje sport jako: 1. souborné 

označení pro tělesná cvičení sloužící k posílení tělesné zdatnosti, prováděná metodicky, 

případně i závodně, částečně pomocí zařízení a nářadí, ve formě individuálních nebo 

kolektivních her; 2. v přeneseném významu činnost prováděnou pro osobní zábavu nebo ze 

záliby. Z období o něco málo pozdějšího pochází definice obdobná, pojímající sport také ve 

dvou rovinách: 1. zájmová činnost konaná k posílení kondice; zvláště v organizované formě, 

založená na soutěžení a snaze po nejlepším výkonu; 2. jiná činnost provozovaná pro zábavu 

(filatelie, fotografování, střelba…). Ne vždy se však pojem sport ve slovnících objevuje. Další 

charakterizace pojmu sport se objevila ve slovníku cizích slov v roce 1998, opět ve dvou 

rovinách: 1. jako tělesná cvičení, pohybová činnost, hry prováděné zpravidla soutěživou 

formou a organizovaně; 2. jakákoliv jiná činnost provozovaná ze záliby a pro zábavu. (5, s. 

32) 

3.1.1 Průřez historickým vývojem s pohledem na definici sportu: 

 Pro začátek je důležité uvést odkud se samotné slovo “sport“ vzalo. Tento pojem 

vznikl zkrácením širší formy objevující se ve staré francouzštině jako desport či deport, 

v Anglii jako disport. Rozšířená i zkrácená podoba obecně označuje zábavu, uvolnění, odvrat 

od vážných situací.  
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 Prezentace existujících názorů je datována prakticky až do 20. století. Ovšem již Jan 

Ámos Komenský v polovině 17. století vytyčil charakteristické rysy hry a stanovil sedm 

podmínek způsobujících, že „hra je hrou“. Komenský sice nehovoří o sportu, ale o hře, ovšem 

její pojmové znaky vystihují věrně i nynější chápání sportu. Komenský stavil na první místo 

pohyb. Druhým rysem hry je absolutní volnost a svoboda rozhodnutí se hry zúčastnit. Další 

podmínkou je společenský charakter hry, čtvrtým znakem hry je soutěžení, pátou 

charakteristikou jsou pravidla a řád. Bez nich by totiž ve hře vznikal hněv, hádky a rvačky. 

Šestým rysem hry je snadnost, s níž si ji každý osvojuje přímo v praxi, „hráči se totiž 

samotním hraním stávají hráči“. Posledním sedmým znakem je její časová omezenost. 

Komenského závěry jsou pozoruhodné, uvědomíme-li, že zhruba o 300 let později k prakticky 

shodným závěrům a definici hry dospěl i K. Huizinga. (5, s. 30) 

 Jedinou definicí z 19. století, kterou jsem zvolil je ta z roku 1890, která byla 

prezentována v Grand Larousse Encyklopédique, jež však slouží spíše k porovnání vývoje 

sportu v posledních sto letech než k inspirujícím závěrům, neboť charakterizuje sport jako 

„velkou sérii zábav, cvičení a prostého potěšení, která spotřebovává velmi značnou část času 

bohatých nebo zahálčivých lidí“. Jakkoliv je tato definice závazná, nemá téměř nic 

společného s dnešním masovým či profesionálním sportem. Odrážela dobu svého vzniku, kdy 

sport ještě nebyl skutečným společenským jevem, ale spíše okrajovou záležitostí. (4, s. 30) 

 Česká teorie sportu se pravidelně věnovala snahám o definici sportu. FIALA (1960) 

definoval sport jako „pohybovou hru, zábavu původně rekreačního charakteru, provozovanou 

na čerstvém vzduchu, nyní pohybovou činnost jednak za účelem rekreačně zdravotním a 

výchovným, jednak vysloveně za účelem soutěžním, závodním. Tato činnost se vyznačuje 

snahou po nejvyšším tělesném výkonu a po vítězství nad sportovním soupeřem podle pevných 

mezinárodně platných pravidel a záznamů o výsledcích. Uskutečňuje se sportovním 

tréninkem. Pojem sportu se přenesl i na jiné nepohybové zábavné činnosti, charakterizované 

soupeřením a snahou po výkonu (šachy, rybaření apod.)". Poněkud odlišně sport definuje 

TITL (1963), který jej definuje jako „formu tělesné výchovy, jejímiž specifickými rysy jsou 

snaha po dosažení maximálního výkonu, specializace, soutěžení, závodění, tréninku apod. 

Nelze však samotná cvičení pokládat za sport, stejně jako nelze gymnastická cvičení pokládat 

za gymnastiku“. Více ze široka pojímá sport CHOUTKA (1973), který pod pojmem sport 

chápe „jednak aktivní činnosti sportovců, provádění určitých tělesných cvičení, ale také 

soutěžení; patří sem i významné sportovní podniky s charakterem kulturních událostí. 

Současně však do sportu počítáme i činnost trenérů, rozhodčích, lékařů, funkcionářů a 

dalších pracovníků podílejících se na zajištění sportovní činnosti. Velmi významnou součástí 
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sportu jsou diváci a patří sem také určité instituce, které organizují a řídí sportovní odvětví“. 

Ze zahraničních autorů bych uvedl například Jakobsena, který poznamenává, že „sport není 

herní činnost, ale je zaměřen soutěživě a uplatňuje se v něm předem určený systém složený 

z pravidel, rozhodování, sportovců, diváků, trenérů, speciální organizace a jejich institucí“. 

Terminologická komise mezinárodního byra pro dokumentaci a informaci v oblasti tělesné 

kultury definovala sport takto: „Specifická soutěžní činnost, v níž se intenzivně využívá formy 

tělesných cvičení k tomu, aby člověk či kolektiv dospěl k realizaci morfologických a 

psychických možností, konkretizovaných ve vysokém výkonu.“ Ponomarev nabízí dvě definice: 

1. sport je společenská výchovná instituce, která má charakter herní tělesné činnosti spjaté se 

srovnáváním úrovně rozvoje fyzických i duševních schopností; 2. sport je výchovná, herní, 

soutěžní tělesná činnost člověka. (5, s. 31) 

 Jednou z nejdůležitějších definic sportu z konce 20. století byla definice podle 

Evropské charty z roku 1992. V intencích Charty se sportem rozumí „všechny tělesné 

činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení 

či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních“. Toto pojetí se stalo východiskem i dalších 

přijímacích mezinárodních dokumentů, jedním z nich byl i Evropský manifest o mladých 

lidech a sportu z roku 1995, který na tuto definici odkazuje. (5, s. 38) 

3.1.2 Funkce sportu:  

 Sport plní všeobecně mnoho funkcí, které v této podkapitole jednotlivě rozepíšu. 

 

� Sport jako společenský fenomén 

 

    Sport se stal ve 20. století součástí každého člověka. Díky profesionalizaci sport 

pronikl do médií, politiky, vrcholoví sportovci se díky mediální pozornosti stávají stejně 

populárními jako celebrity hudebního nebo filmového nebe. Fotbalové nebo hokejové zápasy 

mistrovství světa představují pro fanoušky malý svátek a sport se stává novým náboženstvím.  
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� Sport jako nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů 

 

    Sport a tělesná kultura jako taková přispívá k rozvoji tělesného a duševního zdraví. 

Navíc také působí jako protiváha k takovým negativním věcem jako je alkoholismus a 

narkomanie a současně vhodným způsobem usměrňuje agresivní tendence lidí. 

 

� Sport jako prostředek aktivního využití volného času 

 

   Sport je vzhledem k dobrovolnosti brán jako protiváha k životním nutnostem, 

povinnostem a prostředkem odpočinku a zábavy. Na jedné straně je to samotné provozování 

sportovní činnosti, na druhé straně sport slouží jako atraktivní podívaná pro diváky. 

 

� Sport jako součást reprezentace státu 

 

    Sportovci reprezentují své země a sportovní klání tak získávají mezinárodní 

charakter, kdy mezi sebou soupeří lidé různé barvy pleti či náboženství. Toto je posilováno 

integrací národních sportovních svazů do mezinárodních organizací. Nejlépe tuto integraci 

vystihuje znak olympijských her – pět různě barevných spojených kruhů představuje pět 

světadílů.  

 

� Sport jako ekonomický fenomén 

 

 Ze statistických šetření vyplynulo, že 2,5% světového obchodu a 3-4% hrubého 

domácího produktu v EU byly realizovány v oblasti sportu. Ze studií Rady Evropy, která 

zkoumala ekonomický význam sportu v evropských zemích, vyplývá, že asi 2% celkových 

výdajů za spotřební zboží byly vynaloženy na sport. Navýšil se také počet zaměstnanců ve 

sportovní sféře ve státech EU na 2% z celkové zaměstnanosti. (5, s. 51) 

3.2 Daňová problematika 

  Protože moje práce se týká svou problematikou oblasti finančního, resp. daňového 

práva, popíšu některé základní pojmy tohoto právního odvětví: 
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• Daň jakožto pojem můžeme chápat ve dvojím smyslu. Jednak ve smyslu legislativní 

zkratky zavedené zákonem o správě daní a poplatků, a to pro daně v užším smyslu, 

poplatky, odvody, zálohy a další dávky; jednak jako pojem právní. V našem právním 

řádu není přesně definována. Finanční teorie ji definuje jako povinnou, zákonem 

uloženou platbu do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, neekvivalentní, 

nenávratná, která se pravidelně opakuje (1, s. 30). 

• Poplatek je jiného charakteru než daň a platný právní řád v České republice nezná ani 

obecnou definici poplatku. Poplatek je podle MRKÝVKY A KOL. (2004) peněžitou 

dávkou zákonem stanovenou, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými 

veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů (7, s. 6.). Na 

rozdíl od daně je tedy poplatek platbou nepravidelnou a ekvivalentní, proti zaplacení 

poplatku obdrží subjekt konkrétní protihodnotu orgánu veřejné správy.  

• Daňový subjekt je podle BOŇKA A KOL. (2001) osoba, ať již fyzická nebo 

právnická, která je podle daňového zákona povinna odvádět nebo platit daň (1, s. 87).  

Zákon rozeznává dva základní typy daňových subjektů – poplatníky a plátce, přičemž 

daňovým subjektem mohou být i jiné osoby, které určí zákon, např. právní nástupce, 

ručitel.  

• Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo 

podrobeny dani (12). 

� Plátcem daně se rozumí podle MADARA (2002) osoba, které zákon ukládá 

povinnost vybrat daň od poplatníka a odvézt ji (6, s. 1011). Je tedy povinen daň 

vypočítat, vybrat nebo srazit a v určené lhůtě odvézt správci daně, přičemž za splnění 

daňových povinností nese vůči správci daně majetkovou odpovědnost  

� Sportovec jako daňový subjekt – přesná definice sportovce není v právním řádu 

obsažena, proto je nastává nutnost ji odvodit. Jeho postavení jako daňového subjektu 

je odvozeno od specifického předmětu činnosti. Vyznačuje se následujícími znaky:  

– jedná se o fyzickou osobu, 

– předmětem činnosti je provozování sportovní činnosti 

o příjmy, které se stávají předmětem daně, pocházejí v případě 

sportovce nejvíce právě ze sportovní činnosti  

� Správou daní se rozumí podle BOŇKA A KOL. (2001) právo činit opatření potřebná 

ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména 

právo vyhledávat daňové subjekty, daň jim vyměřit, vybrat ji, vyúčtovat, v případě, kdy 
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daň není uhrazena dobrovolně, ji vymáhat, a v neposlední řadě kontrolovat její 

splnění ve stanovené výši a době (1, s. 451). Kompetentní k výkonu správy daní jsou 

správci daně jako orgány veřejné moci. „Správce daně“ je legislativní zkratkou 

zahrnující celou řadu správních a jiných státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků. 

3.3 Sportovec 

Sportovec je člověk, který se věnuje sportu. Běžně se tak ale označují především ti, 

kteří se věnují sportu vrcholovému nebo alespoň výkonnostnímu, nikoli pouze sportu pro 

radost.  

3.3.1 Profesionální sportovec 

 Ne všichni vrcholoví sportovci jsou placení profesionálové. Povolání sportovce je 

jedním z nejprestižnějších v moderní společnosti. Přestože ve většině olympijských sportů je 

nyní světová špička profesionalizovaná, jen v některých sportech je možné najít skutečnou 

obživu, v některých je profesionální kariéra aktivního sportovce doprovázena více či méně 

reálnou další činností (sportovního instruktora, trenéra atd.). Rozdíl mezi zajištěním např. 

vrcholového fotbalisty a zástupce malých sportů je obrovský. 25 nejlépe placených sportovců 

světa vydělalo v roce 2006 dohromady 700 milionů dolarů. Kariéra profesionálního sportovce 

je u různých sportů různě dlouhá. Do vysokého věku lze provozovat na špičkové úrovni např. 

sportovní střelbu, na opačném pólu je např. moderní gymnastika. Ve většině sportů však bývá 

horní hranice mezi 30 a 40 lety. 

 Znaky profesionálního sportovce podle SLUKY (2007) jsou: 

• Personal sponzoring: Využívání sportovců v komunikační strategii 

firem je čím dál tím častějším jevem. Při tomto sponzoringu, který se 

týká jednotlivců, obdrží sportovci finanční nebo materiální podporu a 

jako protislužbu poskytují komunikační služby. Ty spočívají buď 

v aktivní prezentaci produktu, nebo v pasivním snášení spojování sebe 

sama s určitým výrobkem. Mnoho firem, a to jak se sportovním 

zaměřením, či nikoli, se snaží propagovat svoje výrobky v souvislosti 

se jménem populárního sportovce 
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• Známost sportovce: Ta je nutnou podmínkou k tomu, aby sportovec 

přitáhl pozornost reklamních partnerů. Obecně platí, že s lepšími 

výsledky přicházejí i nabídky od partnerů. Velmi důležité jsou výkony 

na vrcholných akcích. 

• Sympatie sportovce: Toto je další velice důležité kritérium při 

rozhodování firem. Souvislost známosti a sympatie vybraných 

sportovců tvoří cílový reklamní potenciál. Na základě dlouhodobého 

pozorování můžeme konstatovat, že o výsledném indexu rozhodují 

právě v první řadě sympatie. V praxi je tato hodnota ovšem nestálá, 

proto dochází k jejímu častému kolísání. 

• Image sportovce: Pod pojmem image se rozumí myšlenková spojení, 

představy a nálady, které si spojujeme s daným produktem nebo 

osobou. Jedná se o soubor subjektivních vlastností, které v nás 

k danému subjektu mínění vyvolávají určitý dojem. Můžeme ji 

definovat jako záměrně vytvářený obraz určité osoby, v tomto případě 

sportovce, s cílem zvýraznit některé aspekty a zdůraznit celkový 

výsledný dojem, například profil sportovce. 
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• Imageprofil profesionálního sportovce:  

Obr. 1. Imageprofil profesionálního sportovce 

 

Zdroj: SLUKA (2007) 

� Fotbalové kluby: Bez existence profesionálních fotbalových klubů by 

v podstatě nemohly svou funkci vykonávat ani profesionální fotbalisté. Pro 

všechny kluby v České republice, které se účastní I. a II. Ligy, je povinná 

forma akciové společnosti. Z tohoto vyplývá několik podstatných důsledků. 
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Klub má vlastníky, kteří s ním mohou nakládat jako se svým obchodním 

majetkem. Sportovní zájem klubu nemusí být vždy v souladu se zájmem 

ekonomickým, proto vlastník může činit i kroky, které jdou v důsledku proti 

sportovním výkonům klubu. Sportovní ideály tak mohou zůstat v pozadí 

zájmu. Na fotbalové kluby tak lze pohlížet jako na ziskové subjekty a případný 

nákup akcií je motivován patriotismem, potenciálním ziskem anebo kombinací 

obou faktorů. (9, s. 42-43) 

3.4 Hráčský agent 

 Proč vlastně existují hráčští agenti ve fotbale? Odpověď je velice jednoduchá a jasná. 

Jelikož částky za přestupy hráčů i samotné platy v posledních desetiletí rapidně vzrostly, což 

mělo za následek zvýšené požadavky na činnost dalších osob, které sportovce obklopují tak, 

aby mu zajistily co nejlepší servis. Většina sportovců, kteří si sportem vydělávají na živobytí, 

spolupracuje s dalšími osobami, jež mají za úkol podpořit sportovní výkon a zajistit finanční 

jistotu. Manažeři, agenti a hráčovi poradci zprostředkovávají primárně hráči kontakt 

s potencionálním smluvním partnerem – klubem, sekundárně mohou zajišťovat komplexnější 

servis, aby se sportovec mohl plně soustředit na svou jedinou povinnost, což je podávání co 

nejlepších sportovních výkonů. 

 FIFA standardizovala profesi hráčského agenta ve fotbale, aby ji učinila oficiální a 

zajistila tak kontrolu a regulaci těchto agentů. Hráčský agent je fyzickou osobou, která za 

úplatu zprostředkovává činnost fotbalistů v klubech s cílem zajistit pro ně zaměstnání nebo 

činnost zaměstnání obdobnou na základě uzavření profesionálních smluv a která jedná 

s různými kluby o přestupech hráčů. U nás platí Směrnice pro činnost agentů hráčů, kterou 

vydal ČMFS v roce 2001. Tato směrnice samozřejmě ve svých ustanoveních respektuje 

předpisy FIFA, zákony České republiky, její mezinárodní smlouvy a vychází z platných 

předpisů Českomoravského fotbalového svazu. Řídí se jí činnost agentů hráčů, kteří obdrželi 

licenci. Ti mohou zprostředkovávat přestupy a uzavírat profesionální smlouvy v rámci ČR 

anebo v rámci národních asociací fotbalu, které jsou členy FIFA. Tato směrnice obsahuje 

rovněž závazná pravidla pro kluby a hráče ČR při jednání s agenty hráčů. 

 Agent hráče by měl podle SLUKY (2007) poskytovat tyto služby: 

• Klíčová oblast – sport, podpora talentů, analýza transferových trhů, 

vyjednávání s kluby 



22 
 

• Uzavírání smlouvy – manažer i sportovec mají zájem na co nejlepším 

kontraktu, který je pak honorován 

• Plánování kariéry – manažerský plán přizpůsobený individuálním 

předpokladům hráče, kontrola a eventuální korekce plánu 

• Daňové a právní poradenství – vypracování a řešení přizpůsobeného na míru 

konkrétnímu fotbalistovi 

• Pojištění – uzavírání pojistných smluv přizpůsobených rizikům sportovce, 

například pojištění pro případ sportovní invalidity nebo finanční vyrovnání 

příjmu v případě zranění 

• Finanční záležitosti – nabídka investičních příležitostí, výběr možností 

• Lékařské pojištění – zprostředkování špičkových odborníků a zajištění 

lékařských vyšetření, procedur a podobně 

• Mediální plán – domluva, s kterými médii jak a kdy spolupracovat, prezentace 

prostřednictvím internetu 

• Naslouchání hráči – upřímné naslouchání potřebám a problémům hráče, 

přátelská rada (9, s. 117-118) 

 

V praxi je zvykem, že hráčský agent úzce spolupracuje s řadou subjektů, mezi něž patří: 

 

• podnikatelský poradce, u kterého by měl mít sportovec pocit, že je o něj 

špičkově postaráno 

• daňový poradce zajišťující kompletní daňové služby, a to i v případě 

zahraničního angažmá 

• renomovaná banka, která je zárukou mezinárodní kompetence a serióznosti a 

vytvoří podle fáze kariéry sportovce konstrukci skládající se z užívání majetku, 

zprostředkování nemovitostí, financování staveb 

• činnost manažera bývá zaštítěna globálním partnerem, jehož lokální poradci se 

starají o zprostředkování angažmá a hledání sponzorů v zahraničí 

• kooperační partner, s nímž spolupracuje agent v případě zahraničního angažmá 

 

Požadavky na hráčského agenta v ČR: 

• bezúhonná fyzická osoba 
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• státní občan ČR, nebo občan žijící nepřetržitě a oprávněně na území České 

republiky nejméně dva roky 

• nesmí pracovat ve funkcích FIFA, UEFA, v členském národním fotbalovém 

svazu, ale ani v organizacích a společnostech, které jsou se svazovými 

funkcemi spojeny 

• jestliže uchazeč absolvoval předepsanou písemnou zkoušku a dosáhl 

potřebného množství bodů, je vyzván, aby uzavřel pojistku odpovědnosti za 

škody při výkonu povolání s pojišťovacím úřadem v České republice 

• pojistka musí být uzavřena v takové výši, aby kryla veškerá možná rizika 

spojená s činností hráčského agenta 

• maximální částka se stanoví na základě ročního obratu, kterého agent docílil 

• pokud pojistku neuzavře, musí složit 100 000 švýcarských franků 

 

V České republice působí v současné době 22 agentů hráčů s platnou licencí. Takzvaní 

mocní agenti. Tato funkce klade na člověka vysoké nároky a prosadit se dokáže jen ten 

nejodolnější jedinec.  

 

Agent hráčů s licencí má podle SLUKY (2007) právo: 

• kontaktovat každého hráče, který není nebo už nadále není ve 

smluvním vztahu s klubem 

• zastupovat zájmy kteréhokoliv hráče nebo klubu, který jej požádá o 

projednání nebo uzavření smlouvy jeho jménem 

• pečovat o zájmy kteréhokoliv hráče, který jej o to požádá 

• starat se o zájmy kteréhokoliv klubu, který jej o to požádá (9, s. 120) 

3.5 Profesionální smlouva hráče 

Na základě profesionální smlouvy vykonává hráč sportovní činnost jako své hlavní 

zaměstnání. Profesionální smlouvy je možno uzavírat jen s kluby I. a II. ligy, jimž byla 

udělena licence. 

 Profesionální smlouva musí mít písemnou formu a musí být sjednána nejméně na dobu 

1 roku a nejdéle na dobu 5 let. S hráčem mladším 18 let lze sjednat profesionální smlouvu 

nejdéle na dobu 3 let. S hráčem zahraničního fotbalového klubu, který hostuje v členském 

klubu ČMFS, je možno sjednat profesionální smlouvu nejméně na dobu, po kterou předmětný 
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hráč hostuje v členském klubu ČMFS. Sjednanou dobou trvání smlouvy se rozumí doba ve 

smlouvě sjednaného plnění smluvních stran.   

 Profesionální smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 15 let věku. Den 

účinnosti takové profesionální smlouvy však nesmí předcházet dni, kdy hráč ukončí povinnou 

školní docházku. 

Profesionální smlouvu s hráčem, který dovršil 15 let, je mladší než 18 let a je 

registrován v licenčním klubu, může uzavřít především tento licenční klub. Nabídne-li 

uzavření profesionální smlouvy hráči tento klub a hráč nabídku odmítne, nemůže do 18 let z 

klubu přestoupit ani v jiném klubu hostovat bez souhlasu mateřského klubu. Takovou žádost 

o přestup registrační úsek neprojedná (čl. 6 odst. 1 písm. e) přestupního řádu pro 

neprofesionální fotbalisty). Profesionální smlouva s jiným klubem může být zaevidována 

dříve, než hráč dovrší 18 let v případě, že mateřský klub hráči uzavření profesionální smlouvy 

nenabídl. 

 Pro kvalifikaci profesionálních smluv není rozhodující právní vztah mezi klubem a 

hráčem. 

Aby smlouvu bylo možno považovat za profesionální smlouvu, musí splňovat vedle 

náležitostí již zmíněných ještě tyto:  

• v profesionální smlouvě musí být uvedena výše základní měsíční odměny 

hráče, která nesmí být nižší než v době evidence smlouvy platná výše 

minimální mzdy, u hráče mladšího 18 let nesmí být v profesionální smlouvě 

výše základní měsíční odměny nižší než v době evidence smlouvy platná 

polovina výše minimální mzdy 

• profesionální smlouva musí obsahovat práva a povinnosti hráče a klubu vůči 

sobě navzájem, ujednání o sankcích za porušení nebo nedodržení smluvních 

ujednání a výpovědní důvody  

• v profesionální smlouvě musí být dále obsažena ujednání předepsaná ČMFS 

vyplývající z ustanovení sportovně technických předpisů  

• profesionální smlouvu je nutno opatřit datem uzavření, podpisem hráče, 

podpisy dvou funkcionářů klubu, přičemž kromě podpisu musí být strojem 

nebo hůlkovým písmem uvedena jména a funkce podepsaných funkcionářů 

(bez ohledu na to, zda zákon dva podpisy vyžaduje) a razítkem klubu. 

V profesionální smlouvě musí být uvedeno jméno, příjmení a podpis agenta 

hráčů (nebo jiné oprávněné osoby), který hráče nebo klub při sjednávání 
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smlouvy zastupoval. V  profesionální smlouvě je nutno výslovně uvést i 

skutečnost, pokud hráč a klub při sjednávání smlouvy služeb agenta hráčů 

(nebo jiné oprávněné osoby) nepoužili 

• podepisuje-li profesionální smlouvu mladistvý hráč, vyžádá si klub vyjádření 

jeho zákonného zástupce, který svůj souhlas stvrdí podpisem 

Pro informaci mohu odkázat na přílohu č. 1, kde je zobrazen vzor profesionální 

smlouvy podle stanov Českomoravského fotbalového svazu. (9, s. 123; 14) 

3.6 Neamatérská smlouva hráče 

 Neamatérská smlouva je smlouva mezi klubem a hráčem, v níž je dohodnuto, že hráč 

za výkon své sportovní činnosti pobírá pevnou finanční odměnu nebo jiná finančně 

vyčíslitelná plnění, jejichž specifikace a výše plnění musí být ve smlouvě uvedena v 

minimální výši 1.000 Kč měsíčně. Neamatérská smlouva musí mít písemnou formu a musí 

být sjednána na dobu určitou, která není kratší než 1 rok a nepřesahuje 5 let. S hráčem 

mladším 18 let lze sjednat neamatérskou smlouvu nejdéle na dobu 3 let. Neamatérskou 

smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 15 let věku. Den účinnosti takové 

neamatérské smlouvy však nesmí předcházet dni, kdy hráč ukončí povinnou školní docházku. 

Na základě neamatérské smlouvy zpravidla nevykonává hráč sportovní činnost jako své 

hlavní zaměstnání. 

3.7 Transfery 

 Neexistuje prakticky žádný druh sportu, kde by byla transferová ustanovení časově 

neomezená. Stejně tak je tomu i ve fotbale. Přestupní řád stanoví podmínky, za kterých se 

uskutečňují změny klubové příslušnosti profesionálních fotbalistů v rámci ČMFS. Účastníky 

přestupního řízení jsou: hráč, klub, v němž je hráč registrován a klub, do něhož hlásí hráč 

přestup. Žádosti o přestupy a hostování se v České republice podávají v přestupním období od 

15. ledna do 15. února a od 1. července do 30. září. Tyto vymezené přestupní termíny jsou 

odůvodněny požadavky na regulérnost soutěže. Časové neomezené transfery by totiž mohly 

vést k totální destrukci systému, když by sportovci mohli libovolně ve vhodných případech 

posilovat kluby před důležitými zápasy, závěrečnými fázemi soutěží apod. 
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3.8 Asociace a fotbalové národní svazy 

O organizaci a zastřešení všech aktivit týkajících se sportu se starají v jednotlivých 

zemích národní svazy nebo asociace. Ty jsou sdruženy pod kontinentální federace a 

celosvětovou fotbalovou asociaci FIFA. 

3.8.1 Fédération Internationale de Football Association 

FIFA- Fédération Internationale de Football Association je fotbalovou organizací 

zastřešující provozování oficiálního fotbalu po celém světě a má monopolní postavení při 

regulaci světového fotbalu. Členy asociace je 208 fotbalových asociací na světě. Mezi její 

hlavní náplně patří pořádání mistrovství světa. Národní fotbalové svazy se společně sdružují 

do konfederací, které jsou zastřešeny organizací FIFA a zajišťují organizaci fotbalu na 

jednotlivých kontinentech. Těmito konfederacemi jsou: AFC – Asie, CAF – Afrika, 

CONMEBOL – Jižní Amerika, CONCACAF – Severní Amerika, Střední Amerika a Karibik, 

OFC – Oceánie a UEFA – EVROPA. Tyto konfederace mohou vytvářet národní asociace 

přičleněné k FIFA a geograficky umístěné na stejném kontinentu. Samozřejmostí je 

dodržování a prosazování stanov, předpisů a rozhodnutí FIFA. FIFA je jednou z vlivných 

asociací v oblasti sportu, která je atraktivní pro televizní společnosti, je činná i z hlediska 

podnikatelského a svým marketingovým partnerům může nabídnout kontrakty přesahující 

geografické, demografické a sociální hranice. Její význam dokládá i výše finančních 

prostředků, kterou disponuje. Příjmy FIFA jsou tvořeny zejména z prodeje televizních práv 

(přes 60%) a z marketingové činnosti (přes 30%), nejvyšším výdajem je samozřejmě pořádání 

světového šampionátu (přes 40%). FIFA v současnosti hospodaří s přebytkovým rozpočtem. 

(16) 

3.8.2 Union of European Football Associations 

 UEFA - Unie evropských fotbalových asociací známá pod zkratkou UEFA (podle 

anglického Union of European Football Associations) je hlavní řídící organizací evropského 

fotbalu. Reprezentuje národní asociace evropských států, celkem 53. Pořádá 9 národních a 

čtyři klubové soutěže. Hlavní sídlo má ve Švýcarsku. Instančně UEFA nestojí mezi FIFA a 

národními asociacemi, ale má své vlastní pravomoci. Konfederace smí organizovat své vlastní 
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mezinárodní a meziklubové soutěže. UEFA byla stejně jako FIFA založena podle článku 60 

švýcarského občanského zákoníku, její organizační struktura je věrnou kopií FIFA. Tyto 

organizace vykazují značnou hospodářskou činnost, proto se často v literatuře objevují hlasy 

po změně jejich právní úpravy v akciové společnosti. Jedná se ale jen o diskuze, protože 

v dohledné době nemůžeme očekávat provedení těchto změn. (20) 

3.8.3 Českomoravský fotbalový svaz 

ČMFS – Českomoravský fotbalový svaz, který zastřešuje všechny fotbalové soutěže 

v České republice, od žáčků až po muže a ženy. Je členem Unie fotbalových asociací UEFA a 

Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA v souladu s jejich statuty, a je sdružen 

v českém svazu tělesné výchovy. 

  Hlavní cíle ČMFS jsou: 

1) pečovat o komplexní rozvoj fotbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech 

stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve 

fotbalových klubech vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému 

způsobu života a zabraňovat, aby se stávala závislá na alkoholu a drogách. 

2) Svou činnost uskutečňuje zejména tím, že: 

a) věnuje péči výchově mládeže a talentované mladé fotbalisty připravuje 

pro dosažení nejvyšší výkonnosti; 

b) je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem fotbalových 

utkání a soutěží všech tříd, které přímo řídí svými orgány podle pravidel 

fotbalu vydaných Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA) a na 

základě řádů a předpisů, které pro jejich řízení sám vydává; 

c) vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména 

soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řády, disciplinární 

řád apod., vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů ČMFS, 

podmínky pro účast v soutěžích ČMFS, zásady pro rozhodování sporů v 

ČMFS, pro nakládání s majetkem ČMFS atd.; 

d) organizuje a řídí přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších 

činovníků včetně jejich školení a dalšího vzdělávání; 

e) prosazuje a chrání zájmy a práva fotbalu a klubů sdružených v ČMFS 

vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím v České 
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republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu svazu a 

členských klubů i účastníků soutěží; 

f) zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v soutěžích 

Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) a Unie evropských 

fotbalových asociací (UEFA), pořádá mezinárodní a mezistátní utkání a 

zajišťuje potřebnou přípravu družstev sportovní reprezentace; 

g) podle potřeby zřizuje nadace a fondy, případně jiné neziskové instituce k 

podpůrným a humanitárním účelům; 

h) vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje fotbalu a tiskoviny 

pro potřeby soutěží; 

i) zabezpečuje propagaci fotbalu v hromadných sdělovacích prostředcích, 

vyhlašuje ankety v souvislosti s fotbalovými soutěžemi a činností 

reprezentačních družstev. (18) 

3.8.4 Slovenský fotbalový svaz 

 Slovenský fotbalový svaz je občanským sdružením s právní subjektivitou, které 

dobrovolné vytvořily kluby působící na území Slovenské republiky, byl založen na dobu 

neurčitou. Sídlo má v Bratislavě. Slovenský fotbalový svaz je členem Mezinárodní federace 

fotbalových asociací FIFA a Unie evropských fotbalových asociací UEFA. 

 Mezi hlavní cíle Slovenského fotbalového svazu patří:  

• starat se o rozvoj fotbalu a jeho propagaci ve společnosti 

• zastupovat zájmy svých členů v zahraničí 

• zabezpečovat rozvoj profesionálního i neprofesionálního fotbalu 

• vydávat stanovy a další normy pro soutěže pod Slovenským fotbalovým 

svazem 

• respektovat stanovy a normy FIFA a UEFA 

 

Členy se mohou stát: 

• fotbalové kluby, které jsou občanským sdružením nebo obchodní 

společností 

• regionální fotbalové svazy 

• oblastní fotbalové svazy 

• Unie ligových klubů 
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• Sdružení hráčů, trenérů, rozhodčích 

• Jiné sdružení s fotbalovým zaměřením (18) 

4. Metodologická část 

 V této kapitole popíšu metody, které pro mne byly stěžejní k získání všech potřebných 

informací k sepsání této bakalářské práce. 

4.1 Hloubkové interview 

 Hloubkové interview využívá služeb odborníka na zkoumanou tématiku, který sděluje 

svůj náhled na problém, kterým se zabývá výzkum 

4.1.1 Interview 

Jedná se o rozhovor pouze s jediným respondentem. V konkrétních situacích může 

podle FORETA (2003) probíhat rozhovor dvěma způsoby, buďto jako standardizovaný nebo 

jako volný nestrukturovaný rozhovor. (2, s. 54) 

Standardizovaný rozhovor má dopředu připravené otázky a jejich pořadí, které musí 

tazatel dodržet. Klade se důraz též na formulaci otázek. Nestrukturovaný rozhovor je také 

dopředu připravován, ale je veden tak, aby se co nejvíce přiblížil volnému rozhovoru. 

Takovýto rozhovor může být buďto neřízený, tedy s co nejmenším vstupováním a 

usměrňováním ze strany tazatele, nebo řízený, kdy se tazatel snaží usměrnit respondenta a 

zabránit odbočování od tématu. 

4.2 Desk research 

 Desk research, neboli analýza sekundárních dat je přístup, který je založen na 

zpracování již existujících dat. Tyto data mohou mít podobu odborných publikací, zpráv 

z médií, výstupů z výzkumných projektů, formálních i neformálních dokumentů a databází 

státních a nestátních organizací, výročních zpráv atp. V mém případě se jednalo zejména o 

analýzu odborné publikace. Desk research je ve své podstatě nezbytným krokem na počátku 

každého výzkumného projektu, neboť umožňuje získání základních znalostí o zkoumané 

problematice a zpřesnění designu výzkumu. V některých případech, pokud existuje dostatečné 

množství relevantních dat, lze využit tohoto přístupu bez nutnosti aplikace následného 
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terénního šetření. Avšak v takovém případě se výzkumník vystavuje riziku, že získané 

výsledky nemusejí být validní. 

 

5. Analýza současného postavení hráče v České republice, Evropské unii  

    a ve světě 

5.1 Sportovec a Evropská unie 

 V této kapitole se zaměřím na samotné sportovce a stav sportu v Evropské unii jako 

takové. 

5.1.1 Sport z pohledu mezinárodního práva a Evropské unie 

 Potřeba mezinárodních sportovních norem je v dnešní době absolutně 

nezpochybnitelná. Ovšem sladit tuto náročnou oblast nadnárodním právním systémem 

Evropské unie je velmi složitou úlohou a řešení zabere mnoho úsilí. V následujících 

podkapitolách je naznačen vztah Evropské unie ke sportu z hlediska práva, který byl dosud 

vlastně definovaný jen judikaturou Evropského soudního dvora jakožto vrcholného justičního 

orgánu Evropské unie. Z hlediska mezinárodního práva je nutno poznamenat, že žádný z 

mezinárodních dokumentů týkajících se lidských práv neobsahuje tzv. právo na sport. Toto 

právo není k nalezení ani ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948, Mezinárodním 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech, ani v Evropské sociální chartě. Pokud hovoříme o jeho existenci 

v mezinárodních dokumentech, jedná se o charty zaměřené na oblast tělesné kultury a sportu. 

5.1.2 Sport v dokumentech EU a judikatuře ESD 

 Donedávna byl sport v Evropské unii chápán pouze instrumentálně. Z toho plyne, že 

z počátku nebyl ze strany Evropské unie kladen důraz na význam sportu jako takového, ale 

spíše jako prostředku k dosažení vytyčených cílů. Důležité zmínit, že v žádné ze zakládajících 

smluv o Evropském společenství není obsažena výslovná úprava vztahující se přímo ke 

sportu, z čehož plyne důsledek, že Evropská unie nemá v oblasti sportu žádné bezprostřední 

kompetence. Pravděpodobný důvod absence úpravy sportu je skutečnost, že z počátku 
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integračních snah v 50. letech nebyl sport prioritou, která k těmto integračním procesům 

vedla. Společenský význam sportu se z pohledu práva na úrovni členských zemí vyprofiloval 

do koncepce tzv. práva na sport a s jeho rostoucím kreditem je souběžně doplňován i jeho 

značným ekonomickým významem. V roce 1975 se konala Konference ministrů 

zodpovídajících za sport, která přijala jeden z nejvýznamnějších dokumentů regulujících 

oblast sportu v rámci Evropské unie a je jím Evropská charta sportu pro všechny zakotvující v 

sobě právo každého jednotlivce provozovat sport. Současně zastává postoj, že povinností 

veřejných autorit je vytvářet stále lepší podmínky pro provozování sportu pro všechny a 

pobízet soukromé sportovní organizace k iniciativnímu rozšiřování aktivit, a to na základě 

formulace všeobecných zásad a doporučení, úloh veřejných institucí, principů integrace jak 

zdravých osob, tak i například zdravotně postižených osob, jimž má být takto zajištěn 

bezbariérový přístup do sportovních zařízení a možnost využívat asistence kvalifikovaného 

personálu. Na další Konferenci ministrů v roce 1995 byl přijat také velmi důležitý dokument, 

kterým je Evropský manifest o mladých lidech a sportu, jenž má za cíl „podporovat opatření, 

která povzbuzují mladé lidi, rozvíjet pozitivní postoje k účasti na sportovní a fyzické aktivitě 

v souladu s Evropskou chartou sportu a Evropským kodexem etiky, a tím položit základy pro 

celoživotní pohybovou aktivitu“. (11) Jeden z dokumentů, který se týká problematiky sportu v 

rámci Evropské unie je tzv. Amsterdamská deklarace z roku 1997. Tato deklarace nemá 

právní váhu, ale sport v ní byl poprvé uznán na nejvyšší úrovni. Můžeme ji považovat za 

dokument, který nastartoval pozdější pozitivní příklon Evropské unie k normativnímu 

zakotvení sportu do právního systému. Bohužel však neobsahuje žádný samostatný článek 

s definicí sportu samotného.(5, s. 206) Definici je možno nalézt asi jen v Evropské chartě 

sportu, ke které se připojila i Česká republika, která definuje sport jako „všechny formy 

tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl 

projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. V následujících dvou letech vznikly další 

dva důležité dokumenty. Evropskou komisí byla vydána studie Evropský model sportu, která 

charakterizuje specifické rysy organizace sportu v Evropě jakožto pyramidovou strukturu 

sportovních organizací obsahující: místní sportovní kluby, regionální federace, národní 

federace a evropské federace; vzájemnou závislost mezi jednotlivými stupni pyramidy 

(organizační i soutěžní – systém kvalifikace z nižší soutěže do vyšší), práci dobrovolníků 

(trenérů, organizátorů apod.), podporu rekreačního sportu a mladých talentů (tzv. systém 

solidarity). Helsinská zpráva o sportu je druhým důležitým dokumentem (13, s. 274), který 

vznikl výsledkem jednání na Evropské sportovní konferenci v Olympii. Hlavní smysl této 
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zprávy je „záchrana současných struktur ve sportu a podporu sociálních funkcí sportu v rámci 

Evropské unie“. Zabývá se ekonomickým vývojem ve společnosti a ve sportu a možným 

ovlivněním sportu tímto jevem, výchovnými a vzdělávacími funkcemi sportu a možnostmi 

jejich posílení a také nutností posílit právní prostředí sportu, a to hlavně postavení národních 

federací a společný postup řídících struktur. Prohlášení z Nice z roku 2000 představuje 

významný mezník vztahů mezi Evropskou unií a světem sportu. Sice opět nemá právní váhu, 

ale Evropská rada touto deklarací potvrdila, že sportovní organizace mají povoleno 

autonomně přijímat pravidla, která se týkají jen sportu, tímto se uznala legitimní nezávislost 

sportovních svazů. Dále zdůrazňuje nutnost ochrany sociálních, výchovných a kulturních 

funkcí sportu a zachování systému „solidarity“. Takovýchto dokumentů existuje více, ale 

jejich kompletní výčet by vysoce přesahoval rozsah mé práce. Evropské právo sice nemá v 

oblasti sportu žádné přímé kompetence, ale jednotlivé aspekty sportu spadají pod kompetence 

Evropské unie v jiných oblastech, což jsou tzv. odvozené kompetence. Jedná se zejména o 

hospodářské soutěže a oblasti základních svobod společného trhu, jako jsou volný pohyb 

osob, svoboda usazování a poskytování služeb. Důležité je tedy to, aby neprávní normy 

sportovních federací (nejnižší úroveň regulace) byly v souladu s evropským právem. 

Evropský soudní dvůr řešil v této souvislosti již celou řadu soudních sporů, z nichž jsem v 

pozdější podkapitole vybral pro ukázku nejznámější případ, jehož rozhodnutí mělo významný 

dopad na celý trh práce evropského sportu. 

5.1.2 Sportovec a právo Evropské unie 

Daňová politika byla odjakživa symbolem národní suverenity státu. Tato autonomie 

zůstává zachována i v Evropské unii, do níž jsme jakožto Česká republika v roce 2004 

vstoupili. I přesto vývoj evropské integrace vyžaduje pro potřeby fungování jednotného trhu 

od svých členů aktivní spolupráci v daňové oblasti, ať už formou nutné výměny informací, 

harmonizace či alespoň koordinace daňových systémů. 

Sport hraje bezpochyby významnou roli ve všech členských státech Evropské unie. 

Zkoumat právní a sportovní normy v rámci práva Evropských společenství se jeví významné 

především tam, kde se právní regulace sportu a sportovců v jednotlivých státech ukáže být 

neúčinná. Problematickým bude především postaven právního hlediska sportovců 

kolektivních sportů. V případě individuálních sportů by se problém neměl vyskytovat, neboť 

stejně jako je tomu v České republice, i v ostatních zemích Evropské unie jsou sportovci 

individuálních sportů považováni za osoby samostatně výdělečně činné. Zůstává tedy otázka, 
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jestli považovat sportovce kolektivních sportů považovat za OSVČ nebo zaměstnance, což 

znamená jakou má povahu vztah mezi klubem a profesionálním sportovce. 

Žádná smlouva ES neobsahuje článek o sportu. Také ve sportovní oblasti má 

významnou důležitost judikatura Evropského soudního dvora (ESD). ESD vydal několik 

rozsudků se sportem souvisejících. 

V případech Dona a Walrawe deklaroval ESD profesionální sportovní činnost jakožto 

činnost pracovní a profesionální sportovce jako zaměstnance. Závěry můžeme shrnout 

následovně: 

• předpisy sportovních organizací patří do pravomoci práva ES, 

• provozování sportu patří do pravomoci ES v případě, kdy představuje ekonomickou 

činnost, 

• vzhledem k tomu, že činnost profesionálních a poloprofesionálních hráčů je 

odměňována, spadá do pravomoci práva ES. 

Také v případech Bosman a Lehtonen se na několika místech uvádí, že „hráč je 

zaměstnán klubem“. Rysem zaměstnaneckého poměru je to, že osoba poskytuje na určitou 

dobu své služby ve prospěch jiné osoby, za což dostává odměnu. 

V oblasti evropského práva neexistuje univerzální řešení vztahu profesionálního 

sportovce a jeho klubu. Řešení je v jednotlivých státech odlišné. 

5.1.3 Případ Bosman 

Případ Bosman je spojen s fotbalistou Jean-Marc Bosmanen, který uzavřel smlouvu na 

období od roku 1988 do 30. 6. 1990 s belgickým fotbalovým klubem RCL Liège. Ta mu 

zaručovala měsíční příjem 120 000 belgických franků. Jenže dva měsíce před vypršením 

kontraktu mu vedení klubu v souladu s platnými pravidly FIFA nabídlo novou smlouvu na 

jednu sezónu s měsíčním příjmem 30 000 BFR. Nabídnutá suma byla minimální částka, která 

byla stanovena belgickým fotbalovým svazem. J. M. Bosman však tuto smlouvu nepřijal,  

a z tohoto důvodu byl zapsán na listinu hráčů určených k tzv. nucenému přestupu (bez 

souhlasu klubu, ale za odstupné), který se měl uskutečnit v květnu 1990. Odstupné bylo podle 

platného předpisu vyčísleno na 11 743 000 BFR.Z důvodu toho, že o Bosmana v uvedeném 

období žádný klub neprojevil zájem, začal si tento hráč své nové působiště hledat sám. 

Domluvil se tak se na ročním hostování s francouzským klubem US Dunkerque (druholigový 

klub), který mu nabídl příjem 100 000 BFR a k tomu příplatek při uzavření smlouvy ve výši 

900 000 BFR. A nabídlo původnímu klubu odstupné ve výši 1,2 milionu BFR. US Dunkerque 
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touto smlouvou rovněž získal neodvolatelné přednostní právo na definitivní přestup hráče za 

sumu 4,8 milionů BFR. Obě smlouvy, tzn. první uzavřená mezi US Dunkerque a RCL Liège a 

druhá mezi US Dunkerque a Bosmanem, ale obsahovaly odkládací podmínku, podle níž byl 

belgický fotbalový svaz povinen zaslat francouzskému fotbalovému svazu osvědčení o 

přestupu, a to do 2. 8. 1990., tedy do dne odehrání prvního zápasu v sezóně. Nicméně ani 

jedna ze smluv nakonec nenabyla účinnosti a to proto, že RCL Liège měl určité pochybnosti o 

platební schopnosti klubu US Dunkerque a nepožádal belgický svaz, aby předmětné 

osvědčení poslal francouzskému svazu. Navíc 31. 7. 1990 klub RCL Liège pozastavil 

Bosmanovi činnost a tím mu tak zabránil nejen hrát po celou sezónu, ale i hledat působiště. 

Vzniklou situaci se Bosman rozhodl řešit soudní cestou. 8. 8. 1990 podal žalobu proti klubu 

RCL Liège k soudu první instance v Liège zároveň s návrhem na nařízení předběžného 

opatření. V tomto návrhu požadoval, aby mu bylo klubem RCL Liège a belgickým 

fotbalovým svazem byla vyplácena měsíčně částka 100 000 BFR do doby, než si najde 

nového zaměstnavatele dále, aby bylo žalovanému klubu zakázáno bránit mu v přijetí do 

zaměstnání a aby byla Evropskému soudnímu dvoru předložena prejudiciální otázka. 9. 11 mu 

soud vyhověl ve všech jeho požadavcích. Mezitím v říjnu 1990 angažoval Bosmana do svých 

služeb Saint-Quentin (druholigový klub), a to s odkládací podmínkou, že bude vydáno 

předběžné opatření. Tato smlouva ale byla zrušena už na konci první sezóny. V únoru 1992 

podepsal novou smlouvu s francouzským klubem Saint-Denis de la Réunion, ta byla rovněž 

zrušena. Po delším hledání Bosmana nakonec angažoval belgický klub Olympic de Charleroi 

(třetiligový). Podle belgického soudu existovalo důvodné podezření, že Bosman byl navzdory 

svému statutu „volnosti“, přiznanému předběžnému opatření, odmítnut všemi evropskými 

kluby, které ho mohli angažovat. 28. 5. 1991 bylo odvolacím soudem v Liège změněno 

usnesení o nařízení předběžného opatření, které vydal prvoinstanční soud v Liège, v otázce 

položení prejudiciální otázky ESD.  Druhou stranu však soud potvrdil povinnost klubu RCL 

Liège platit Bosmanovi měsíční zálohu a také nařídil klubu i belgickému svazu, aby 

jmenovanému hráči umožnili přestup do klubu, který bude mít zájem o jeho služby a to bez 

nároku na odstupné. 9. 4. 1992 změnil Bosman novými návrhy svoji původní žalobu proti 

RCL Liège, dále podal novou preventivní žalobu proti belgickému svazu a žalobu navíc 

rozšířil na organizaci UEFA. Od belgického fotbalového svazu a organizace UEFA požadoval 

zaplacení 11 368 350 BFR jako náhradu za škodu, kterou utrpěl od 1. srpna 1990 do konce 

své kariéry a částky 11 743 000 BFR jako ušlý zisk od začátku své kariéry z důvodu uplatnění 

přestupových pravidel. Kromě toho požadoval, aby byla Evropskému soudnímu dvoru 

položena prejudiciální otázka, týkající se toho zda jsou uvedená přestupová pravidla v souladu 
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s článkem 48 (volný pohyb pracovníků) a články 85 a 86 (svobodná hospodářská soutěž) 

Smlouvy o založení ES (tzv. Římská smlouva). Evropský soudní dvůr tedy po kladném 

projednání přípustnosti žaloby řešil dvě otázky – přestupové pravidla a tzv. cizineckou 

doložku (tzn. omezení počtu hráčů jiné státní příslušnosti). K otázce, která se týkala 

přestupových pravidel, uvedl ESD několik argumentů neslučitelnosti těchto pravidel s 

článkem 48. Přestože jak kluby, tak i svazy zdůrazňovaly zvláštní postavení sportu v systému 

práva ES a své stanovisko, že sportovní pravidla mají pouze soukromně-právní charakter, 

soud potvrdil, že i sport spadá pod článek 48. Dále bylo soudem potvrzeno, že aplikace tohoto 

článku není zpochybnitelná ani argumentem, že sportovní pravidla jsou vydávány svazy, které 

mají soukromoprávní povahu. Soud dále uvedl, že profesionální fotbal je činnost jako každá 

jiná a tudíž není možné zvýhodňovat příslušníky ES, kteří chtějí na území jiného členského 

státu vykonávat hospodářskou činnost. Ve druhé otázce ESD rozhodl, že ani cizinecké 

klauzule nejsou v harmonii se zásadou volného pohybu osob. ESD z tohoto důvodu prohlásil 

danou klauzuli za diskriminační a to na základě článku 48 odst. 2. Fotbalové kluby se ale 

ohradili, že nejde o pravidlo hospodářské, ale o sportovní – neboť tím vzniká určité spojení 

mezi klubem a jeho zemí, formuje se tím vztah diváků k domácímu týmu a kluby mají obavy 

zejména z toho, aby nejbohatší evropské fotbalové kluby neskoupili nejlepší hráče bez ohledu 

na jejich státní příslušnost. Tyto námitky však ESD  zamítl s tím, že tato omezení bude možné 

použít jen při zápasech národních týmů, protože účast v těchto zápasech se nepovažuje za 

ekonomickou. ESD však také zdůraznil, že tato rozhodnutí se netýkají amatérského fotbalu, 

odstupného před vypršením kontraktu a fotbalistů mimo EU a ESVO (cizinecké klauzule se 

pro nečleny těchto organizací používají dodnes). Co se týká pravidel přestupů hráčů, soud 

shledal, že tato pravidla jsou v rozporu s Římskou smlouvou, protože přímo ovlivňují přístup 

hráčů na pracovní trh ostatních členských států EU a jsou schopny ovlivnit svobodu pohybu 

pracovních sil. V případě, že je tedy profesionální sportovec transferován z jedné země EU do 

jiné, musí být po ukončení smlouvy bezplatně uvolněn. Rozhodnutí ESD v „případu Bosman“ 

jsou v rámci ES aplikovatelné nejen ve fotbale, ale i ve všech ostatních kolektivních sportech, 

v nichž se za přestup sportovce žádají poplatky. Kromě zemí EU se tento rozsudek uplatňuje  

i na Islandu, Lichtenštejnsku a v Norsku, které jsou členy EHP. Dohoda o EHP poskytuje 

zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným právo volného pohybu a usazování se 

v EU. 
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5.1.4 Změny ve fotbale po rozhodnutí v kauze Bosman 

Po rozhodnutí v této kauze následovaly změny v transferovém systému ve fotbale. Byl 

možný přestup profesionála bez nutnosti zaplacení poplatku po vypršení platné smlouvy. Pro 

hráče to znamená, že po vypršení smlouvy mohou při uzavírání nové realizovat veškerou 

svoji hodnotu, protože klub nemusí počítat s transferovým poplatkem a kvůli tomu redukovat 

hráčovu mzdu. Také se zrušily kvóty na počet státních příslušníků zemí Evropské unie 

nastupujících za kluby členských států Evropské unie. 

Nyní uvedu ty nejvýznamnější důsledky podle T. Sluky: 

• Nárůst mzdových nákladů pro kluby – klub sice nemusí vynakládat 

tolik prostředků za transfer, ale musí počítat s větším mzdovým 

zatížením. 

• Vyšší míra mobility – roste počet cizinců v ekonomicky 

nejsilnějších soutěžích a dochází ke koncentraci nejlepších hráčů 

v několika ligách. Vhodným příkladem je anglická nejvyšší soutěž 

Premier League, v současné době nastupuje pravidelně v týmech 

této soutěže více než 55% cizinců. 

• Vyrovnání reprezentačních výběrů – cizinci získávají 

v nejkvalitnějších ligách velmi cenné zkušenosti, které poté mají 

dopad na složení a hlavně kvalitu národních týmů. V českém 

národním týmu převažují jednoznačně hráči ze zahraničí, pouze do 

nominace se dostanou maximálně 2 hráči z české ligy. Pokud 

vezmeme v potaz ideální složení, tak by to mohlo vypadat 

následovně: Petr Čech (Chelsea – Anglie), Zdeněk Grygera 

(Juventus – Itálie), Jan Šimůnek (Wolfsburg – Německo), Michal 

Kadlec (Leverkusen – Německo), Marek Jankulovski (AC Milan – 

Itálie), Libor Sionko (FC Kodaň – Dánsko), Radoslav Kováč (West 

Ham – Anglie), Tomáš Rosický (Arsenal – Anglie), Radek Šírl 

(Zenit – Rusko), Milan Baroš ‚ (Galatasaray – Turecko), Václav 

Svěrkoš (Sochaux – Francie). Proti tomuto trendu se staví 

především Německo, protože se tím zastavuje růst talentovaných 

hráčů v těchto vyspělých zemích. 

• Snaha o uzavírání kontraktů s hráči na delší dobu – v současnosti se 

nejčastěji uzavírá smlouvy v průměru na dva až čtyři roky, 
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v minulosti to bylo na jeden až dva roky. Kluby ze strachu odchodu 

hráče bez finanční kompenzace nabízejí prodloužení smlouvy již 

dva roky před koncem smlouvy stávající. 

• Větší šance pro mladé – výsledkem je větší šance pro mladé hráče 

z ekonomicky slabších lig, protože z těchto zemí každoročně 

odchází většina těch nejlepších do zahraničí a mladí mají šanci se 

prosadit. 

 Pokud bych měl zhodnotit tyto dopady ze svého hlediska, jedná se určitě pro 

výhodnou historickou událost pro většinu profesionálních fotbalistů. Jako nevýhoda se může 

jevit, že se stále zvětšuje rozdíl mezi nejlepšími ligami světa (především evropských, mezi 

absolutní špičku jsou řazeny ligy v Anglii, Německu, Španělsku, Itálii a Francii, do popředí se 

díky ekonomické situaci dostávají kluby z Ruska a Ukrajiny, naopak velmi ztrácí a stále se 

propadá česká a slovenská liga). Jako pro fanouška je ale velmi potěšitelné sledovat na jedné 

fotbalové scéně nejlepší hráče z Evropy, Afriky a Jižní Ameriky. V evropských soutěžích 

působí například přes 150 hráčů z Brazílie. 

5.2 Případové studie zdaňování sportovců ve vybraných zemích Evropské unie 

 V této kapitole se věnuji konkrétním případovým studiím ve vybraných zemích 

Evropské unie. 

5.2.1 Případová studie zdaňování sportovce v Nizozemí 

 Nizozemí je jednou ze zemí Evropské unie, kde sportovci zaujímají ještě prestižnější 

postavení než v České republice. Patří mezi zakládající státy Evropské unie. 

 Daňový systém v Nizozemí je řazen mezi standardní daňové systémy, které jsou 

založené na přímých důchodových daních, majetkových daních včetně převodových, dani 

z přidané hodnoty a sociálním pojištění, jehož podstatná část je zahrnuta do osobní důchodové 

daně (10, s. 112). Základ důchodové daně tvoří tři kategorie zdanitelných příjmů a jsou jimi: 

• příjem ze zaměstnání a vlastnictví obydlí, 

• příjem držby podstatného akciového podílu na společnosti, 

• příjem z úspor a investic. 

Každá kategorie je zdaňována zvlášť. Příjem nezapadající ani do jedné z těchto 

kategorií, je od daně osvobozen. 
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Pokud jde o příjmy související se sportovní činnosti sportovce, tak má význam 

kategorie první, což je příjem ze zaměstnání a bydlení, pod který zahrnujeme: 

•   zisky z podnikatelské činnosti, 

•   zdanění mzdy, 

•   zdanitelný příjem z jiných činností (jako např. příležitostný příjem), 

•   pravidelně se opakující platby (jako vládní dotace či přídavky na výživné), 

•   zdanitelný příjem z vlastněného obydlí, 

•   výdaje vynaložené v souvislosti s dosažením a udržením příjmů, 

•   osobní odpočty. 

V zákoně o daních z příjmů v Nizozemí je rozlišováno mezi rezidenty, kteří zdaňují 

jak své příjmy ze zdrojů v Nizozemí, tak i v zahraničí; a nerezidenty, kteří podléhají dani 

pouze ohledně příjmů ze zdrojů v Nizozemí. Za určitých okolností si mohou zvolit, zda chtějí 

být zdaňováni jako rezidenti. Tento přístup je v zemích Evropské unie takřka univerzální. 

V Nizozemí je praxí, že vztahy mezi hráči a kluby mají povahu pracovněprávní. Nejde 

o zákonem stanovenou povinnost, ale o stav, který je opřen především o ustálenou judikaturu. 

Pokud jde o zahraniční sportovce, zaujímá Nizozemí odlišný přístup než většina zemí 

Evropské unie. 

Ovšem po dlouhou dobu neexistoval rozdíl v Nizozemí ve srážení daně mezi rezidenty 

a nerezidenty. Až do začátku nového tisíciletí byli zdaňováni, pokud jim daňová povinnost 

vznikla podle právního řádu. Pokud se jednalo o zahraničního sportovce, tak nevznikala 

automaticky, proto zdaňovací systém navázal na ustanovení smlouvy OECD o zamezení 

dvojího zdanění a na jehož základě se zahraničním sportovcům srážela daň ve výši 20% ze 

mzdy. Podle této smlouvy podléhají příjmy sportovců z jejich činnosti zdanění ve státě, kde 

tuto činnost provozují. V Nizozemí ale upřednostňují ten názor, že pouze státy rezidentství 

mají vybírat daň z příjmu sportovce, který plyne z jeho mezinárodního vystupování. A proto 

od roku 2007 se v Nizozemí přestalo vycházet z tohoto doporučení a již nevyužívají právo 

zdanit příjmy těchto sportovců. V případě těchto sportovců se používají pravidla stanovená 

zákonem o daních z příjmu, a to článku 15, pokud se jedná o zaměstnanecký poměr, nebo 

článku 7, pokud jde o nezávislé povolání. 

5.2.2 Případová studie zdaňování sportovce ve Slovinsku 

Slovinsko se stejně jako například Česká republika stalo členem Evropské unie v roce 

2004. 



39 
 

Daňový systém ve Slovinsku zahrnuje přímé důchodové daně, majetkové daně, 

příspěvky sociálního pojištění a nepřímé daně. Za daňové rezidenty Slovinska jsou 

považováni jednotlivci podléhající dani., jestliže je jejich trvalé bydliště na Slovinsku nebo se 

zde zdržují alespoň po dobu šesti měsíců. Předmětem osobní důchodové daně jsou: 

• tzv. osobní příjmy, 

• příjmy ze zemědělství, 

• příjmy z podnikání, 

• kapitálové příjmy, 

• příjmy z majetku, 

• příjmy z majetkových práv. 

Za základ daně je považována celková částka všech kategorií příjmů, která je snížena 

o uznatelné výdaje, osobní odpočty a příspěvky na sociální pojištění (10, s. 134). 

Postavení profesionálního a amatérského sportovce je upraven zákonem o sportu.  

Každý Profesionální sportovec má povinnost zaregistrování se u Ministerstva školství a 

sportu. Dále jsou upravena sociální práva sportovce jako zdravotní a úrazové pojištění a 

pokud jde o sportovce nejvyšší úrovně, tak ti mohou žádat také o pravidelné příspěvky na 

zdravotní a jiné pojistné, které je vypláceno ze státního rozpočtu Slovinska. Zákon o sportu 

neobsahuje žádný článek o vztahu mezi sportovcem a klubem. 

Tento vztah může nabývat dvojí podoby. Za prvé to může být vztah založený 

zákoníkem práce, což je zaměstnanecký poměr. Zde je uzavírána pracovní smlouva na dobu 

určitou. Do tohoto vztahu se projevují ustanovení zákoníku práce týkající se pracovní 

smlouvy, stejně tak i všechna sociální a ekonomická práva a povinnosti, které s ní souvisejí. 

Tato smlouva na dobu určitou může být uzavřena, pokud je splněn alespoň jeden 

z objektivních důvodů, které vyjmenovává čl. 52. A v mém případě, tedy pokud jde o 

sportovce, přichází v úvahu pouze dva důvody. Za prvé je to oprávněnost, která spočívá 

v povaze činnosti, nebo ostatní případy stanovené zákonem nebo kolektivními smlouvami pro 

specifické činnosti. Ve většině států Evropské unie je jedním z důvodů uzavření pracovní 

smlouvy na dobu určitou „sezónní práce“. Zákoník práce ve Slovinsku jej mezi důvody 

nezařazuje, proto je otázkou, zda profesionální sport je takové povahy, že je možné pracovní 

smlouvu na dobu určitou uzavřít. 

Druhý způsob, jak upravovat vztah mezi sportovcem a klubem, je uzavření pracovní 

smlouvy podle občanského zákoníku. Občanský zákoník definuje pracovní smlouvu v čl. 619 

takto: „podpisem pracovní smlouvy zaměstnanec přijímá povinnost provádět určitou činnost, 
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fyzické či psychické povahy“. Následující články jsou pak relevantní pro jakýkoliv vztah mezi 

hráčem a klubem. 

Z tohoto co jsem zmínil, vyplývá, že ve Slovinsku, stejně tak jako v České republice 

může být vztah mezi hráčem a klubem upraven jako zaměstnanecký poměr podle zákoníku 

práce, anebo se jedná o vztah upravený občanským zákoníkem. Rozdíl je ten, že občanský 

zákoník ve Slovinsku obsahuje přímo ustanovení, které pracovní smlouvu definuje. Další 

rozdíl je poté praktického rázu, jelikož ve Slovinsku je se sportovci kolektivních sportů 

nejčastěji uzavírána pracovní smlouva dle zákoníku práce. 

5.3 Postavení sportovce v České republice 

V České republice byli oficiálně před rokem 1989 všichni sportovci amatéry. 

Profesionální sport nebyl v souladu s principy socialistické společnosti, proto problematika 

profesionálních sportovců do právního řádu zařazena nebyla. V praxi vše fungovalo tak, že 

sportovci museli být oficiálně zaměstnáni, aby jim mohl být vyplácen plat. Jejich 

„mimosportovní“ zaměstnání však nebylo vykonáváno buď vůbec, anebo pouze na zkrácený 

pracovní úvazek. V dobové terminologii se tomuto postavení přiřazovalo označení „duplicitní 

status“. 

Po změně režimu se sportovci oficiálně stali profesionály a těmto novým podmínkám 

se snažily přizpůsobit i sportovní řády a pravidla, které začaly přebírat standardy běžné ve 

vyspělejších evropských státech. Přístup státu k činnosti profesionálních sportovců zůstal i 

nadále pasivní a nesystematický, omezoval se v podstatě jen na řešení aktuálních problémů. 

(9, s. 69) 

Sportovec je nejčastěji chápán jako profesionál. Odborné slovníky definují 

profesionála jako osobu, která provádí určitou činnost, zvláště běžně nevýdělečnou, jako 

zaměstnání (3, s. 510), v rámci konkretizace se pak jedná o sportovce vykonávajícího 

sportovní činnost jako své povolání. Na rozdíl od amatéra užívá sportu jako zdroje obživy. (4, 

s. 510) V tomto případě budou tedy nejrůznější právní otázky aktuální. 

Sportovní organizace (nejčastěji ve formě občanských sdružení) se při své činnosti 

v každém případě nemůžou vyhnout uzavírání právních vztahů vůči svým členům. Základním 

vztahem mezi sportovní organizací a sportovcem je tedy členský poměr. Ne vždy je ale 

dostačující. V určitých případech musí sportovní organizace řešit své vztahy se sportovci i 

nad rámec členského poměru, nejčastěji se tak děje formou příkazní či mandátní smlouvy, 

pracovním poměrem nebo nepojmenovanou smlouvou podle občanského zákoníku. Na tomto 
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místě si musíme položit otázku, zda vůbec také sportovci – amatéři či neamatéři určitou 

činnost pro sportovní organizace vykonávají. 

Současný právní řád v České republice problematiku sportovců neupravuje. Problém 

zařazení profesionálních sportovců byla nucena jako jediná řešit daňová sféra. 

Profesionálního sportovce lze vzhledem k jeho činnosti z hlediska právního řádu České 

republiky považovat za: 

• OSVČ provozující živnost, 

• OSVČ vykonávající nezávislé povolání, 

• zaměstnance. 

5.3.1 Profesionální fotbalista v České republice 

 Fotbalista musí být registrován u Českomoravského fotbalového svazu, jinak by svou 

činnost nemohl provozovat z hlediska celosvětového fotbalu. Tato registrace je jeho základem 

pro vlastní činnost. Tento registrační průkaz se vydává hráči, který je starší šesti let, a nemůže 

být registrován u dvou klubů současně, stejně tak nemůže být registrován v jiné asociaci. Celá 

registrace začíná vyplněním formuláře Přihlášky k registraci a její odeslání k registračnímu 

úseku Českomoravského fotbalového svazu. Registrace je samozřejmě dobrovolná a jejím 

podpisem hráč souhlasí s pravidly spolku, do kterého se registruje. Hráč se dostává do 

závislého postavení, protože není oprávněn nastupovat v žádném jiném klubu k soutěžnímu 

utkání. Fotbalista může nabývat statut amatéra nebo profesionála. 

 Přestupní řád je nejvyšším omezovacím mechanismem, který se dotýká svobody 

hráčů. Tento systém je koncipován rozdílně pro profesionály a amatéry. Přestupní řád v České 

republice je kompatibilní se systémem FIFA, který je k dispozici v příloze 1. 

 V České republice může profesionální fotbalista uzavřít smlouvu s klubem na dobu 

jednoho až pěti let. Ovšem s hráčem, který ještě nedosáhl osmnácti let věku, je možno uzavřít 

profesionální smlouvu na dobu maximálně tří let. V České republice existuje vzor 

profesionální smlouvy, viz příloha 2, avšak kluby si do této smlouvy mohou vpisovat své 

dodatky, což je jeden z rozdílu oproti profesionální smlouvě s fotbalistou v zemích Evropské 

unie, jako je například Dánsko a Německo. V těchto zemích je smlouva několikanásobně 

delší, a vše je ve smlouvě pevně stanoveno. Samostatnou kapitolou jsou odměny pro 

profesionálního fotbalistu, čili mzdy. Neexistuje maximální výše odměny, ale jsou stanoveny 

minimální hodnoty. Minimální měsíční mzda pro profesionála v rámci Českomoravského 

fotbalového svazu je stanovena ve dvou kategoriích. První kategorií jsou hráči mladší 
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osmnácti let, tito fotbalisté mají stanovenou minimální měsíční výši mzdy na 4000 korun 

českých. Profesionál, který je starší osmnácti let, má nárok na minimální měsíční mzdu 

v hodnotě 8000 korun českých. Nedílnou součástí života profesionálního fotbalisty je 

spolupráce s hráčským agentem. V České republice působí jen několik desítek hráčských 

agentů, mezi nejznámější a nejmocnější patří Paska, Zíka, Zeman, Chovanec, a z tzv. mladé 

generace například Jan Levý. Smlouva mezi agentem a hráčem je uzavírána nejčastěji na dva 

roky, všechny podmínky spolupráce jsou sepsány ve smlouvě. Agent nejčastěji inkasuje 3-4 

% z prodeje hráče jako odměnu za svoje služby. 

 Pokud se profesionál proviní proti stanovám klubu, může se jednat například o 

návštěvy nočních barů, či jiné výstřelky, tak klub může hráče potrestat téměř jakkoliv. 

Nejčastějším příkladem bývá přeřazením do „B“ mužstva, a to například jen na několik dnů, 

případně až na několik měsíců. Dalším používaným trestem je finanční pokuta, může se 

jednat o stržení několika týdenních platů, či pevná suma, například 500 000 korun českých. 

 Tresty v rámci ligové soutěže nařizuje, v České republice, disciplinární komise 

Českomoravského fotbalového svazu. Celé znění disciplinárního řádu Českomoravského 

fotbalu svazu je k nahlédnutí v příloze 4. Fotbalistovi může být udělena důtka, což je nejnižší 

stupeň potrestání, během jednoho ročníku může být důtka uložena pouze jednou. Dalším 

trestem je peněžní pokuta, a to do výše 500 000 korun českých. Trest peněžité pokuty může 

být uložen samostatně i společně s trestem zastavení závodní činnosti. Trest zastavení závodní 

činnosti je možno udělit profesionálnímu fotbalistovi na určité časové období nebo na počet 

soutěžních utkání. Trest na počet soutěžních utkání může být uložen pouze v  průběhu 

soutěžního období a nesmí převyšovat šestnáct utkání, trest na časové období lze uložit 

za jedno disciplinární provinění nejvýše na patnáct let. Při aplikaci příkladového sazebníku se 

má za to, že trest zastavení závodní činnosti na jeden týden se rovná trestu na jedno soutěžní 

utkání. Při uložení trestu na počet soutěžních utkání hráč nestartuje v mistrovských a 

pohárových utkáních (Pohár Českomoravského fotbalového svazu), může však startovat 

v době trestu ve všech mezinárodních a mezistátních utkáních i v přátelských utkáních 

s domácími soupeři. V nejvyšší fotbalové soutěži v České republice existují i některé 

automatické tresty zastavení činnosti. Pokud hráč v sezóně obdrží čtyři žluté karty, dostane 

automatický zákaz činnost na jedno následující utkání, při obdržení osmi žlutých karet v jedné 

sezóně nesmí nastoupit ve dvou následujících utkáních. Při obdržení dvanácti žlutých karet, 

dostane automatický zákaz činnosti na následující tři zápasy atd. Samozřejmě pokud by se 

hráč dopustil například nějakého trestného činu jako vražda nebo krádež, bude se tímto 

prohřeškem zabývat nikoliv Českomoravský fotbalový svaz, ale státní orgán.  
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 V České republice se na profesionálního fotbalistu nahlíží jako na osobu samostatně 

výdělečně činnou, jedná se o činnost nezávislou. 

5.3.2 Postavení profesionálního sportovce v České republice  

 V této kapitole analyzuji postavení profesionálního fotbalisty z hlediska daňových 

zákonů v České republice. 

5.3.2.1 Sportovec jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) 

 Profesionální sportovec pracuje a řídí se podle živnostenského zákona. V podstatě se 

na něho stahují stejné podmínky jako na podnikatele v České republice.  

5.3.2.1.1 Postavení sportovce z hlediska daně z příjmu 

 Profesionální sportovec se sám přihlašuje na finančním úřadě podle místa trvalého 

bydliště nejpozději do třiceti dnů od zahájení samostatné výdělečné činnosti. Pokud nemá 

daňového poradce, tak podává přiznání k dani z příjmu do 31. března, ale v případě, že by měl 

daňového poradce tak do 30. června. 

Profesionál jako osoba samostatně výdělečně činná si sám stanovuje výši daně z příjmu 

a sám si platí zálohy na tuto daň. 

• Pokud si vydělá maximálně 30 000 korun českých ročně, tak poté zálohy neplatí 

• Pokud si vydělá mezi 30 000 a 150 000 koruny českými, tak platí pololetní zálohy, 

a to 15. června a 15. prosince, platí je ze 40% daňové povinnosti minulého roku 

• Pokud si vydělá nad 150 000 korun českých, tak platí čtvrtletní zálohy a to ve výši 

25% daňové povinnosti minulého roku, tyto zálohy platí 15. března, 15. června, 15. 

září a 15. prosince  

Příjmem se rozumí veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě, které sportovec 

obdrží ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí, s výjimkou příjmů od daně 

osvobozených (například forma stipendií atd.) a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou. 

 Příjmy v nepeněžní podobě jsou klubem poskytované stravování, veškeré technické 

pomůcky a potřeby, hrazená nadstandardní zdravotní péče a léky, pronájmy sportovních 

zařízení atd. 

 Příjmy jsou snižovány náklady, neboli výdaji, a je nutno prokazovat jejich celkovou 

výši. 
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a) Z evidence účetnictví 

b) 60% paušální sazbou z dosažených příjmů (17) 
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5.3.2.1.2 Postavení sportovce z hlediska pojistného na sociální zabezpečení a státní  

 politiku zaměstnanosti 

 Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou povinny odvádět pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské 

pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

OSVČ jsou povinny platit buď:  

• pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo  

• zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

které se vždy za kalendářní rok vyúčtují a je-li úhrn záloh  

o vyšší než pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném,  

o nižší než pojistné, jedná se o doplatek pojistného, který je splatný do 8 dnů po 

dni, ve kterém byl, popřípadě měl být, podán přehled o příjmech a výdajích za 

příslušný kalendářní rok.  

Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce a jsou splatné od 1. do 

20. dne následujícího kalendářního měsíce.  

U OSVČ, která vykonávala činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše 

měsíčního vyměřovacího základu 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového 

základu připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla vykonávána činnost.  

Pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou OSVČ dobrovolně k tomuto pojištění 

přihlášeny, je za kalendářní měsíc splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 

(17) 

5.3.2.1.3 Postavení sportovce z hlediska pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 

Toto pojistné je určeno na úhradu lékařských úkonů, léčiv a technických pomůcek. 

Sportovec se sám nahlašuje na zdravotní pojišťovně, a to do osmi dnů od zahájení sportovní 

činnosti. Platí měsíční zálohy na pojistné- 13,5% z 1/12 vyměřovacího základu. (17) 
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5.3.3 Přechod z OSVČ na zaměstnanecký poměr 

 V současné době stále častěji hovoří o tom, že se v České republice již nebude na 

profesionální sportovce nahlížet jako na osoby samostatně výdělečně činné, ale přejde se na 

tradiční zaměstnanecký poměr. Ve vyspělých státech Evropské unie je nejběžnějším 

pohledem právě zaměstnanecký poměr. Je jisté, že by se tato změna týkala nejen klubů, ale 

především hráčů samotných. Podrobněji se k tomuto tématu vyjádřím v 6. kapitole. 

5.4 Fotbalista v Evropské unii 

 Je podstatné, z jakého hlediska se na činnost profesionálního sportovce nahlíží, 

v Evropské unii se můžeme setkat s dvěma možnostmi, jedná se buď o činnost závislou, která 

je charakteristická pracovněprávním vztahem, čili je ve stejném postavení jako jakýkoliv jiný 

zaměstnanec v ostatních firmách. Druhou možností nahlížení na sportovce v Evropské unii je 

ta, že se jedná o činnost nezávislou, samostatně výdělečnou. Z těchto pohledů pro sportovce, 

ale i pro klub, může vyplývat celá řada důsledků, které jsou velmi důležité. Jedná se například 

o úroveň právní ochrany, placení daní, klasifikaci sportovních úrazů a podobně. V celé 

Evropské unii existují různé případy nahlížení na profesionálního fotbalistu. Jednoznačně 

nejrozšířenějším postavení profesionálního fotbalisty vůči sportovnímu klubu je pracovní 

poměr, což je závislá činnost. Objevují se i opačné případy, jak jsem se již zmínil, v České 

republice je na profesionálního fotbalistu nahlíženo jako na osobu samostatně výdělečně 

činnou. Existují i příklady států v Evropské unii, kde jsou možné oba pohledy, takovým 

neobvyklým případem je Polsko. Neexistuje tedy celkový pohled na profesionální sportovce, 

nejen fotbalisty, Evropské unie jakožto celku. 

 Při určování závislosti profesionálního fotbalisty na příkazech zaměstnavatele 

(sportovního klubu) není časová vázanost jediným měřítkem. Pro pracovněprávní poměr je 

charakteristická i závislost, která spočívá v určování provádění činnosti. Ovšem z pohledu 

fotbalisty není možné, aby například prezident klubu nebo trenér, hráči určovali a přesně 

nařizovali, jak má na hřišti řešit různé situace. Hráč se musí vždy rozhodnout sám za sebe, 

s ohledem na možnosti, které se mu naskytnou. Samozřejmě je fotbal týmovým sportem, 

takže nějaký tréninkovým a zápasovým plánům se musí podřídit každý člen týmu.  

 Naprosto běžným a v podstatě celoevropským je zákaz kouření a pití alkoholu, 

profesionální fotbalisté mají přesně stanoveno, kdy se ve večerních hodinách mohou 

pohybovat na veřejnosti. Velmi často se příprava na zápas odehrává v tréninkovém kempu, 

kam mají zákaz vstupu příbuzní hráčů. V tomto ohledu jsou tedy hráči na klubu jasně 
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závislými. Tato omezení vyplývají z profesionálního uspořádání sportovní činnosti a je 

skutečností vyslovující se pro podřazení hráče pracovněprávním předpisům. 

 Nyní bych se zaměřil na konkrétnější postavení profesionálních fotbalistů v některých 

zemích Evropské unie. Například v Anglii existují různé skupiny hráčů, kam se hráč dostane 

podle ohodnocení a odehraných zápasů. Existují čtyři tyto skupiny, neboli také třídy. 

Fotbalista zařazený v první třídě, nemůže dostat vyšší mzdu než hráč, který je ve třídě vyšší. 

Bohužel se mi nepodařilo zjistit konkrétní čísla, ale je jasné, že v nejvyšší, čtvrté, třídě se 

nacházejí nejlépe placení fotbalisté. V Evropské unii je také běžné, že ve smlouvě mezi 

klubem a hráčem je zaznamenán každý detail, a tyto smlouvy jsou klidně i třicet stránek 

dlouhé. Jednu z nejpropracovanějších smluv najdeme například v Dánsku. 

5.4.1 Fotbalista v Německu 

 Německo je jeden z nejúspěšnějších států v historii fotbalu. A to jak na klubové scéně, 

tak i na reprezentační úrovni.  

V Německu mohou hrát hráči fotbal jako amatéři a ne-amatéři, kteří jsou pak ještě 

rozděleni na hráče s licencí a hráče se smlouvou. Podle platných norem musí mít každý hráč I. 

a II. Bundesligy platnou licenci, jinak nemůže v těchto dvou nejvyšších soutěžích nastupovat. 

Je samozřejmostí, že platnou licenci musí vlastnit i kluby, které se těchto soutěží účastní. 

Amatér dostává za svoje služby odměnu ve výši svých výdajů, avšak v maximální výši 149,99 

EUR. U hráče se smlouvou je minimální měsíční mzda 150 EUR, ale existuje zde omezení, co 

se týče délky uzavřené smlouvy, u hráčů do 18 let jsou to 3 roky a u hráčů nad 18 let je 

maximální délka smlouvy 5 let. V Německu je fotbalista postaven jako zaměstnanec, takže 

jsou mu z výplaty strženy daně, sociální a zdravotní pojištění, a na účet přijde čistá mzda. U 

hráče s licencí je to stejné jako u hráče smlouvou, jen musí mít podepsanou licenční smlouvu 

s německou fotbalovou ligou, což je DFL. V praxi samozřejmě budou příjmy hráčů s licencí 

několikanásobně vyšší než u hráče smlouvou. Ale žádný předpis na toto neexistuje. 

V Německu je na profesionálního fotbalistu, stejně jako ve většině zemí Evropské unie, 

nahlíženo jako na zaměstnance, to znamená, že je v zaměstnaneckém poměru vůči klubu. 

Z toho plyne, že hráči se nemusí starat o platbu daní a pojištění. Jelikož jev Německu 

profesionální fotbalista z právního hlediska brán jako zaměstnanec, je tudíž také plátcem daně 

z příjmu, která je v Německu lineárně závislá na velikosti příjmu, a pohybuje se v rozmezí od 

15 % do 45 %. 
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5.4.2 Fotbalista na Slovensku 

 Na Slovensku lze profesionální smlouvu podepsat s hráčem, který dovrší 15 let svého 

věku. U hráče do 18 let je minimální garantovaný měsíční plat 6000 slovenských korun, doba 

smlouvy u těchto hráčů je maximálně na tři roky. U hráčů starších 18 let je již minimální 

garantovaný měsíční příjem 10 000 slovenských korun, minimální délka smlouvy u těchto 

hráčů je stanovena na jeden rok a maximální délka trvání smlouvy je pět let. Profesionální 

smlouva musí obsahovat práva a povinnosti hráče a klubu navzájem, ustanovení o sankcích za 

porušení nebo nedodržení dohodnutých podmínek, také i důvody výpovědi z obou stran. Ve 

smlouvě musí být zaznamenáno datum zahájení platnosti smlouvy a podpisy hráče a dvou 

zástupců klubu, pokud se jedná o neplnoletého hráče, musí obsahovat také podpis rodičů nebo 

zákonného zástupce. Pokud má hráč svého agenta, jeho jméno potom musím být ve smlouvě 

také zaznamenáno.  

Pro přestupy profesionálních i amatérských hráčů jsou stanoveny přestupní řády pro 

profesionály a amatéry. Profesionálové mohou přestupovat během dvou přestupních období, 

konkrétně letní přestupní termín, který trvá od 1. července do 20. září. Druhým je zimní 

přestupní termín, který trvá v období od 1. do 28. února.  

Výše přestupní částky je závislá na dohodě klubů. Ovšem v případě, že se kluby 

nedohodnou a jedná se o přestup mezi slovenskými kluby, pak jsou stanovena pomocná 

kritéria. Doporučenou sumou stanovení výše odstupného za hráče s profesionální smlouvou, 

který přestupuje do klubu a se kterým podepíše taktéž profesionální smlouvu, je 500 000 

slovenských korun. U hráče, který nedovršil 18 let v případě přestupu a uzavření profesionální 

smlouvy i přesto, že mu profesionální smlouva byla nabídnuta mateřským klubem, což musí 

mateřský klub doložit, je tato částka 300 000 slovenských korun. 

Dalšími pomocnými kritérii jsou: 

• koeficient věku 

o 14 až 21 let    koeficient 1-3 

o 22 až 28 let    koeficient 1-5 

o 29 let a výše    koeficient 5-1 

• počet reprezentačních startů 

o v mládežnických kategoriích do 20% 

o v kategoriích 18 až 21 let  do 40% 

o seniorské „A“ mužstvo  do 100% 
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• počet ligových startů 

o 1 až 30    do 20% 

o 31 až 60    do 40% 

o 61 a více    do 100% 

(18) 

5.5 Fotbalista z celosvětového hlediska 

Celosvětový fotbal se řídí podle stanov a předpisů FIFA. V podstatě neexistuje 

možnost, aby se fotbal v Africe hrál s jinými pravidly než například v Asii. To samé platí o 

postavení fotbalisty, protože předpisy FIFA jsou směrodatné pro všechny národní fotbalové 

federace po celém světě. V této kapitole se zaměříme na všeobecné postavení hráče podle 

regulí FIFA, nastíním informace ohledně registrace hráčů, také se zaměřím na porušování a 

dodržování smluv, a s tím spojené sankce. Znázorním také některá zvláštní ustanovení ve 

smlouvě mezi profesionálem a klubem. Také se zaměřím uzavírání dlouhodobých smluv 

profesionálů, teorii tzv. SUPERSTARS a podívám se na platy fotbalistů. A také se podívám 

na jednu známou kauzu a její dopady profesionální fotbal. 

5.5.1 Status hráčů podle předpisů FIFA 

Tato nařízení stanovují celosvětové a závazná pravidla pro status hráče, jeho účasti 

v soutěžích a přestupech mezi kluby, které jsou sdruženy v různých asociacích. Přestupy se 

řídí pravidly vydaných danou asociací, ale musí je schválit FIFA. Tato nařízení budou 

obsahovat pravidla pro řešení sporů mezi kluby a hráči v souladu s principy stanovenými 

v těchto nařízeních, a budou také obsahovat systém odměňující kluby, které investují do 

výcviku a vzdělávání mladých hráčů. 

Hráč organizovaný v profesionálním fotbale je buď amatérem, či profesionálem. Profesionál 

je ten, kdo má podepsanou smlouvu s klubem a jeho příjmy převyšují výdaje. Pokud je hráč 

registrovaný jako profesionál, tak amatérem se může stát až po uplynutí 30 dnů odpoledního 

zápasu, kterého se účastnil jako profesionál. Profesionál, který ukončí kariéru uplynutím 

platné smlouvy a amatér, který ukončí svoji činnost, zůstanou ve svém posledním klubu 

registrovaní po dobu 30 následujících měsíců. Pokud se chce hráč účastnit soutěží, profesionál 

i amatér, musí být registrován u asociace, jinak se nesmí účastnit registrovaného fotbalu. Tím, 
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že se zaregistruje se samozřejmě zavazuje, že bude dodržovat stanovy a nařízení FIFA, 

konfederace a asociace. Hráči mohou být registrování během jednoho roku, od 1. července do 

30. června, ve 3 klubech, ale nastoupit mohou jen za 2 kluby. Může být registrován během 

jednoho ze dvou registračních období určených danou asociací. První je po konci sezony a 

končí před začátkem sezóny nové, nesmí trvat déle než 12 týdnů. Druhé je v polovině sezony, 

trvá maximálně 4 týdny. Asociace musí oznámit FIFA nejpozději 12 měsíců před zahájením, 

jinak FIFA registrační období určí sama. Pro soutěže ryze amatérské, tedy soutěže, kde 

vystupují pouze amatéři, si asociace sama určuje kdy může docházet k registracím, často 

nejsou žádná omezení. 

Asociace, která provádí registraci hráče, je povinna poskytnout klubu, u kterého je 

registrován, pas hráče, který obsahuje informace o hráči. V tomto pasu budou uvedeny 

všechny kluby, u kterých byl hráč registrován od sezony, kdy dosáhl věku 12 let. Pokud 

spadají narozeniny mezi sezóny, bude v pasu hráče uveden klub, u kterého byl hráč 

registrován v sezóně po jeho narozeninách. 

Žádost o registraci profesionála musí být předložena společně s kopií smlouvy hráče. 

Bude na zvážení příslušného rozhodovacího orgánu, zda zvážit jakékoli úpravy smlouvy nebo 

dodatečné smlouvy, které mu nebyly řádně předloženy. 

Hráč registrovaný u jedné asociace může být registrován u jiné, až nová asociace obdrží 

mezinárodní osvědčení o přestupu (neboli ITC) od asociace předchozí. ITC se nevyžaduje u 

hráčů, kteří jsou mladší 12 let. 

Profesionál může být zapůjčen jinému klubu na základě písemné dohody mezi ním a 

příslušnými kluby. Jakákoli taková zápůjčka podléhá stejným pravidlům jako přestup hráčů, 

včetně ustanovení o náhradě nákladů a mechanismu solidarity. Minimální doba zápůjčky činí 

období mezi 2 registracemi. Klub, který si hráče zapůjčil, nemá právo ho prodat do třetího 

klubu bez písemného souhlasu původního klubu. 

Pokud by nastoupil neregistrovaný hráč u jakékoliv asociace oficiální zápas za určitý 

klub, bude samozřejmě klub nebo hráč penalizován. Právo uvalit takové sankce má Asociace 

nebo organizátor příslušné soutěže. 

Je důležité oboustranné respektování profesionální smlouvy. Smlouva mezi 

profesionálem a klubem může být ukončena pouze po svém vypršení nebo po vzájemné 

dohodě. Smlouva může být ukončena z obou stran bez jakýchkoliv dopadů, pokud k tomu 

existují závažné důvody. Smlouva může být ze strany profesionála ukončena také 

z oprávněného sportovního hlediska: Zkušený profesionál, který během sezóny odehrál méně 

než 10 procentech oficiálních zápasů svého klubu, může předčasně ukončit svoji smlouvu na 
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základě sportovního oprávněného důvodu. Při hodnocení takových případů bude přihlédnuto 

k okolnostem působení hráče. Existence sportovního oprávněného důvodu bude přijata případ 

od případu. V takovém případě nebudou uvaleny sportovní sankce, ačkoli úhrada nákladů 

může být požadována. Profesionál může ukončit svoji smlouvu tímto způsobem pouze během 

15 dnů následujících po posledním oficiálním zápase sezóny klubu, u kterého je registrován. 

Během sezony nemůže být smlouva jednostranně vypovězena. 

Nyní uvedu některé důsledky, které plynou z ukončení smlouvy bez oprávněného 

důvodu. Vždy platí náhradu ta strana, která porušila dohodu. Výše náhrady bude spočítána, 

pokud není stanoveno ve smlouvě jinak, po  přihlédnutí k zákonům příslušné země, danému 

druhu sportu, a jakýmkoli dalším objektivním kritériím. Tato kritéria budou zahrnovat 

zejména finanční odměnu a jiné výhody náležející hráči podle současné smlouvy nebo nové 

smlouvy, dobu zbývající v souladu s existující smlouvou do maximálně pěti let, poplatky a 

výdaje uhrazené nebo vzniklé předchozímu klubu a fakt, zda porušení smlouvy spadá do 

chráněného období. Nárok na náhradu není možné převést na třetí stranu. Musí-li profesionál 

a jeho nový klub uhradit finanční náhradu, bude za tuto platbu odpovědný profesionál 

společně se svým novým klubem. Výše náhrady může být stanovena ve smlouvě nebo 

dohodou mezi stranami. Kromě povinnosti uhradit náhradu budou současně uvaleny sportovní 

sankce na jakéhokoli hráče, který poruší smlouvu během chráněného období. Tato sankce 

bude spočívat v zákazu účasti na oficiálních zápasech po dobu čtyř měsíců. Za závažných 

okolností bude toto omezení trvat šest měsíců. Ve všech případech vstoupí tato omezení v 

platnost dnem zahájení následující sezóny nového klubu. Jednostranné porušení smlouvy bez 

oprávněného důvodu nebo sportovního oprávněného důvodu po chráněném období nevyústí 

ve sportovní sankce. Nicméně, disciplinární opatření mohou být uvalena mimo chráněné 

období za nepodání řádného oznámení o ukončení smlouvy (tj. v průběhu 15 dnů 

následujících po posledním zápase sezóny). Chráněné období začíná znovu při obnovení 

smlouvy a prodloužení smlouvy předchozí. 

Zde uvedu několik ustanovení ke smlouvám mezi profesionály a kluby. Pokud je do 

vyjednávání zapojen hráčův agent, musí být jeho jméno obsaženo ve smlouvě. Minimální 

období platnosti smlouvy bude od data zahájení její platnosti do konce sezóny, přičemž 

maximální délka platnosti smlouvy nepřesáhne pět let. Smlouvy s jakoukoli jinou délkou 

platnosti budou povoleny pouze za předpokladu, že budou v souladu s národními zákony. 

Hráči mladší 18 let nesmí podepisovat profesionální smlouvu na období delší než tři roky. 

Jakákoli klauzule zmiňující delší období nebude respektována. Klub, který má zájem uzavřít 

smlouvu s profesionálem, musí jeho současný klub o tomto písemně informovat před 
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zahájením jednání s takovým profesionálem. Profesionál bude moci takovou smlouvu s jiným 

klubem uzavřít pouze po vypršení smlouvy se současným klubem nebo během posledních 

šesti měsíců platnosti takové smlouvy. Jakékoli porušení tohoto ustanovení bude předmětem 

odpovídajících sankcí. (16) 

5.5.2 Uzavírání dlouhodobých smluv 

Změny transferového systému měly podstatný vliv na uzavírání profesionálních 

smluv. Kluby se snaží přizpůsobit měnícím se podmínkám a brání se tak, že se sportovci 

začaly uzavírat ve větší míře kontrakty na dobu 3 až 5 let. 

S využitím fotbalisty po tak dlouhou dobu často nepočítají, ale jedná se mnohdy jen o 

zajištění výhodnější pozice v případě prodeje hráče. Je totiž jasné, že hráč, který je pod 

smlouvou má mnohem vyšší cenu než hráč, kterému smlouva brzy vyprší. 

Pokud má klub zájem s hráčem smlouvu prodloužit, začíná vést příslušná jednání s ročním i 

větším předstihem před vypršením stávající smlouvy, tak aby zamezil případnému poklesu 

tržní ceny hráče v období posledního roku jejího trvání. 

V případě, že hráč nemá zájem přistoupit na prodloužení smlouvy, může dojít až k šikaně ze 

strany klubu nebo sportovním sankcím (například přeřazení do „B“ mužstva apod.) 

Dlouhodobým vázáním sportovce na klub by mohla být dotčena svoboda volného pohybu 

pracovních sil v rámci Evropské unie. Avšak vzhledem k tomu, že se představitelé EU 

vyjádřili k novému transferovému systému FIFA kladně, potvrdili v podstatě nárok klubů na 

smluvní vázání hráče až na dobu pěti let. Svůj postoj ospravedlňuje FIFA následujícími 

argumenty podle SLUKY (2007): 

- Touha publiku po změně – publikum upřednostňuje určitou stálost 

hráčského kádru, ale zároveň vyžaduje doplňování, popřípadě obměňování 

mužstva, ke kterému dochází při angažování nového hráče. Ze změny 

hráčského kádru pak vyplývá i změna výstupu – herního projevu mužstva, 

zabraňující stereotypu v předváděné hře. 

- Změna taktiky mužstva – fotbalový klub si uzavíráním smluv na dobu 

určitou zajišťuje možnost „budování kádru“. Jistota klubu, že bude mít 

k dispozici hráče po delší dobu, je ve sportu velmi důležitá. Přesto má klub 

zájem na vyměnění hráče, pokud nezapadá do taktického konceptu trenéra. 

Tato výměna nesouvisí s potřebami publika, ale s potřebami klubu. Změna 

taktického konceptu mužstva přitom nemůže být sama o sobě důvodem 
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k výpovědi fotbalisty, protože by se tento systém stal snadno zneužitelným 

a kolidoval by s platnými právními normami. 

Proti přípustnosti uzavírání dlouhodobých smluv se uvádějí zejména následující 

argumenty: 

- Může se jednat o úpravu, která je v kolizi s národním právem. 

Například v České republice, stejně jako v Německu, je vázání 

zaměstnance formou pracovní smlouvy na dobu určitou přípustné 

nejvýše na dva roky (ustanovení § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce). 

- Dlouhodobé vázání sportovců v pracovních poměrech je 

ospravedlnitelné do té míry, pokud je vázáno na výše uvedené důvody 

čistě sportovního charakteru. Ani jeden z těchto důvodů 

neospravedlňuje zavázání si hráče na období čtyř nebo pěti let. 

- Kariéra sportovce je výrazně kratší, než je tomu u jiných pracovníků. 

Sportovec si vydělává v průměru jen 15 let, proto kontrakt uzavřený na 

5 let postihuje sportovce citelněji než pracovníka vydělávajícího 30 až 

35 let. Pokud hráč uzavře na začátku kariéry pod tlakem ze strany klubu 

nevýhodný kontrakt, může to pro něj mít nenávratné sportovní i 

finanční následky. 

Před rozhodnutím v kauze Bosman se obvykle uzavíraly kontrakty na jeden nebo dva 

roky, které byly pro klub dostatečné, a to ve vztahu k budování mužstva. Po této kauze kluby 

začaly uzavírat delší kontrakty, protože zde platí přímá souvislost mezi délkou kontraktu a 

výši odstupného za hráče. Tyto smlouvy se tedy nedají ospravedlnit hrozbou nežádoucí 

flexibility hráče. V praxi vycházíme z konceptu uzavírání pracovněprávního poměru 

s hráčem. Pracovní vztahy jsou uzavírány na dobu určitou nebo neurčitou, ale většina je 

uzavírána na dobu neurčitou. Ovšem aby byla smlouva s hráčem uzavřena dobu neurčitou je 

přinejmenším velmi nezvyklé, nikdy jsem se s tím nesetkal a neslyšel jsem o takovém 

případě. Ale objevují se případy, kdy tuto smlouvu mají podepsanou trenéři. V České 

republice, stejně tak i v Německu, je přípustné z hlediska pracovního práva uzavírat pracovní 

poměr na dobu určitou v maximálně v trvání dvou let. Potom samozřejmě se sportovci 

uzavírána smlouva až na dobu pěti let se jeví ve světle tohoto ustanovení přinejmenším 

spornou. Toto ustanovení vychází z evropských standardů, v souladu s nimi umožňuje 

zákoník práce uzavírat smlouvu na dobu určitou maximálně na pět let. Tato lhůta má 
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zohledňovat specifika odvětví a zabraňovat zneužívání vázání zaměstnanců v dlouhodobých 

pracovních poměrech. 

Podle mého hlediska je uzavírání dlouhodobých smluv v dnešní době absolutně 

normální. Smlouvy na 5 let jsou podepisovány především s hráči, kteří jsou součástí 

budoucnosti klubu, s hráčem, který do klubu přestoupil za nemalé peníze. Určitě je uzavírání 

dlouhodobých smluv (tím mám na mysli období 5 let) obvyklé spíše pro zahraničí než pro 

Českou republiku. Vysvětlit si to můžeme tím, že kluby v České republice na tom nejsou 

z ekonomického hlediska nejlépe a nemohou si dovolit nějaké „velké nákupy“ a hráči se 

v jejich klubech hodně točí. (9, s. 130) 

5.5.3 Teorie Superstars 

Superstars, to jsou reprezentanti jak svého talentu, tak i odvětví, ve kterém působí, 

v mém případě je to fotbal. První ekonomické analýzy, které se zabývaly těmito hráči, byly 

provedeny v roce 1981. Sledovaly, jestli jsou vysoké výdělky těchto hvězd (superstar) 

opodstatněné, či nikoliv. Výsledek byl takový, že výdělky těchto hráčů jsou ve velkém 

nepoměru s jejich talentem a předváděnými výkony. Mají podobné postavení jako filmové a 

hudební hvězdy. Proč tomu tak je, vyplývá z následujících předpokladů: 

• Nedokonalá substituce mezi nabízejícími. Výjimečný talent je velmi vzácný a 

takovýto hráč lze jen velmi těžce nahradit. Pro spotřebitele (fanouška) není 

vynikající hráč nahraditelný větším počtem hráčů dobrých. 

• Charakter veřejné spotřeby sportovních služeb. Snaha o produkční náklady 

hráčů jsou stejné (teoreticky by být měly), pokud hrají před poloprázdným 

stadionem nebo před davem diváků přítomných na stadionu a navíc ještě 

televizními kamerami. Technologie produkování sportovního statku má 

charakter statku veřejného, produkční náklady téměř nezávisejí na počtu lidí, 

kteří tento statek spotřebovávají. Výhodou sportu je, že zde neexistuje černý 

pasažér. Diváci si musí koupit lístek na zápas, nebo popřípadě zaplatit 

televizní poplatek (pokud zápas vysílá neplacená televize, tak je cenou zápasu 

reklama, na kterou se diváci během přenosu dívají). 

Podle Rosena (The Economics of Superstars, American Economic Review, 1981) je 

rozhodující pro velikost výdělků ve sportu vztah mezi produkčními náklady a počtem diváků. 

Talentovanější sportovci jsou schopni oslovit více diváků a zaujmout silnější pozici na trhu. 

Pokud je cena diváka, kterou zaplatí za shlédnutí sportovního přenosu, lineární funkcí hráčova 
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talentu a totéž platí o množství přítomných diváků, dostaneme jednoznačný závěr. Celkový 

výdělek hráče, který závisí na množství diváků a ceně, kterou jsou ochotni zaplatit, je 

kvadratickou funkcí hráčova talentu. 

Jednoduchý Rosenův model rozšířil McDonald, (The Economics of Risinf Stars. 

American Economic Review, 1988), který zohlednil vývoj výkonu a výdělku během kariéry 

sportovce. V začátcích kariéry nemají sportovci dokonalé informace o budoucích výdělcích a 

příjmech. Často podávají kolísavé výkony, a proto jsou příjmy nižší než později. Když se 

nenechají odradit, mohou se postupem času dopracovat na vysokou úroveň příjmů. Tyto 

modely samozřejmě nemohou postihnout celou složitost reálné situace při určování platů 

sportovců, slouží však jako základní ekonomické vysvětlení pro neproporcionální příjmy 

hvězd. 

Superstars vlastně „přebírají“ část finančních prostředků od ostatních sportovců dané 

sportovní disciplíny, protože získají neproporcionální část užitků, než by odpovídalo jejich 

podílu na vzniklém produktu. 

Šampióni využívají svého jedinečného postavení; naopak znevýhodněni jsou těsně 

prohrávající, kteří dostanou méně, než by jim striktně proporcionálně mělo příslušet. To je 

právě jeden z argumentů pro regulaci platů. (9, s. 36) 

5.5.4 Platy fotbalistů 

Co se týče platů sportovců jakožto celkově, tak jsou na tom nejlépe zástupci 

individuálních sportů (golf, tenis), následují zástupci kolektivních sportů na americkém 

kontinentě (MLB, NBA, NFL, NHL), a pokud se zaměříme na evropský kontinent, tak 

z hlediska kolektivních sportů jsou na tom nejlépe fotbalisté. Přetrvávají veliké rozdíly 

v platech mezi hráči špičkovými a průměrnými. Rozlišení ale nespočívá v kvalitě daného 

hráče, ale v jeho důležitosti pro tým. Plat špičkového hráče dané úrovně je tvořen 

vyjednáváním na relevantním trhu, naproti tomu hráč průměrný se musí spokojit s platem, 

který je v daných podmínkách obvyklý. Ti totiž nemají vyjednávací sílu vůči klubu, který si 

tak do určité míry může diktovat podmínky jejich angažování. Platy fotbalistů a jejich 

postavení v evropském prostředí se přibližují úrovní zpěváků pop-music a herecký hvězd, ale 

srovnávat je s nimi přímo nelze. Jelikož zážitek v podobě fotbalového utkání je spojen 

s podívanou v reálném čase. Zvláštnost sportovního prostředí determinují i další faktory, 

kterými jsou podle SLUKY (2007): 
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• Fanoušci jsou obvykle věrni spíše klubu než hráči – s tím poté bývají spojeny 

diskuse o skutečně nejlepším hráči 

• Je velice obtížné stanovit přínos jednotlivých hráčů pro tým, rozdíly v kvalitě 

totiž každý fanoušek vnímá subjektivně 

• V různých zemích jsou fanoušky preferovány různé herní styly (Španělsko – 

útočný; Itálie – obranný; Česká republika – výsledek za každou cenu) 

• U fanoušků jsou všeobecně oblíbenější ofenzivnější hráči, kteří se podílejí na 

střelbě branek 

Závěrem studie bylo prokázání již zmíněného superstars efektu. Platy hráčů, kteří se 

výrazně podíleli na střelbě branek a nahrávání na ně, byly oproti ostatním mnohem vyšší. 

Potvrdilo se tedy, že tito hráči jsou kluby, ale i fanoušky více ceněny než hráči ostatní. 

V praxi to znamená, že hráč, který je konstruktivní má vyšší šance ne lepší příjem než hráč, 

který se stará především o obrannou činnost. Průzkumem platů špičkových hráčů se potvrzuje 

Rosenova teorie superstar, kdy relativně malý počet sportovců dominuje svému odvětví a má 

vzhledem k ostatním nesrovnatelně vyšší příjmy. Pro zajímavost se můžeme podívat na jeden 

příklad z praxe. Fotbalový klub Real Madrid nakupoval začátkem nového tisíciletí samé tyto 

superstars (Luis Figo, Zinedin Zidane, Ronaldo, David Beckham). Ano nakoupil sice samá 

velká jména, kterým nabídl vysoké smlouvy, ale tolik hvězd dohromady nedělalo dobrotu. 

Real Madrid byl na přelomu tisíciletích na vrcholu, ale tímto krokem spíše ustoupil ze slávy, 

ale na druhou stranu měl obrovské komerční příjmy. 

Poslední dobou se stále více setkáváme s názory, zda by neměly být zavedeny platové 

stropy pro sportovce. Ve fotbale se platové stropy ještě neobjevily, ale jako příklad lze uvést 

kluby NHL. Zavedení platových stropů ve fotbale by vedlo k částečnému oddlužení klubů, po 

tomto kroku volají především kluby ze Španělska a Itálie, kde bývají fotbalisté vysoce 

finančně ohodnoceny (nejbohatší klub začátku 21. století Real Madrid spotřeboval 75% svého 

ročního rozpočtu na platy hráčů). Nyní se na evropské výsluní mezi kluby dostávají týmy 

především z Anglie, protože se sem zaměřují bohatí magnáti a šejkové, zejména z Ruska a 

Arabských států (Chelsea, Manchester United, Manchester city – momentálně tým, který 

nejvíce utrácí, Arsenal, Liverpool). V Anglii tudíž fotbalisté dostávají ohromné finanční 

ohodnocení, ale i zde se to již projevuje a mnoho klubů se dostává do ztráty, některé až do 

kritické situace, ale to platí i o klubech z jiných částí Evropy. Tento limit by se podle 

představitelů UEFA netýkal přímo hráčů jako samotných, ale šlo by o to, aby klub mohl dát 

na výplatu mezd jen nějaké procento z ročního rozpočtu. 
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Ale z hlediska současných principů evropského pracovního práva by toto platové 

omezení bylo jen velmi těžce proveditelné, Evropská komise je si toho vědoma a chystá se 

tomuto problému věnovat pozornost. 

Případné zavedení tohoto omezení by mohlo narážet na právní řády jednotlivých zemí. 

Jen pro příklad uvedu Německo, kde je podle rozhodnutí soudů individuální dohoda 

nadřazená institucionálnímu omezení. V podstatě to znamená, že kdyby hráč porušil daný 

limit a měl ve smlouvě výhodnější podmínky než ty, které jsou povolené, je vůči němu 

omezující ujednání z právního hlediska neúčinné. 

Účinné a také ligou prosaditelné by mohlo být toto omezení pouze v případě, že by se jednalo 

o zajištění efektivního fungování sportovní ligy. Šlo by o opatření podporující zaměstnanost. 

Z krátkodobého pohledu by toto omezení sice hráče mohlo omezit v příjmech, ale 

z dlouhodobého hlediska by bylo výhodné i pro samotné hráče, jelikož by nedocházelo 

k ohromnému růstu platů a kluby by se tím nedostávaly do ztrát, v krajním případě až do 

bankrotu. Tato možnost byla ovšem v soudních rozhodnutích nabourána a současný stav je 

takový, že v Německu nelze efektivně zavést hráčské platové stropy. Neexistoval by totiž 

žádný nástroj, který by zakázal klubům nabízet hráčům výhodnější nabídky, a tím by v celém 

systému vznikal neskutečný chaos. Nelze zaručit kázeň klubů. Jedinou možností by se mohla 

jevit interní dohoda v rámci odvětví, ale z dlouhodobého hlediska se nedá předpokládat, že by 

nedošlo k jejímu porušení, což by vedlo k následnému kolapsu systému.
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6. Výhledová řešení postavení fotbalisty v České republice a Evropské unii 

 V této kapitole se zaměřím na budoucí vývoj postavení fotbalisty v České republice a 

Evropské unii. Nastíním základní návrhy na úpravy v České republice po vzoru vyspělých 

zemí Evropské unie. 

6.1 Přechod v České republice na zaměstnanecký poměr 

V současné době je na sportovce kolektivních sportů v České republice pohlíženo jako 

na osobu samostatně výdělečně činnou, což znamená, že se řídí pravidly obchodního 

zákoníku. Ovšem existuje v České republice také situace, kdy je sportovec v čistě 

zaměstnaneckém poměru. Jedná se o všechny sportovce, kteří patří pod TJ Dukla a ASC 

Dukla. 

Stále častěji se objevují názory a myšlenky, že by se v České republice již na 

sportovce vůbec nepohlíželo jako na osobu samostatně výdělečně činnou, ale že by všichni 

profesionální sportovci kolektivních sportů byli v zaměstnaneckém poměru. Tímto krokem by 

samozřejmě vzniklo mnoho problému, ale i kladných dopadů, a to pro obě strany. Sportovci 

odpadnou všechny problémy s platbou daní a veškerým pojištěním, protože toto všechno za 

něj bude řešit klub. Je tedy jasné, že kluby již nebudou hráčům nabízet tak veliké platy, 

jelikož jim stoupnou náklady na platbu daní, sociálních a zdravotních pojištění. 

6.1.1 TJ Dukla 

 Tělovýchovná jednota Dukla Praha je samostatné občanské sdružení (členem ČSTV, 

Uniasku), sdružující registrované  zájemce  o rekreační, výkonnostní a vrcholový sport. 

Jednou z hlavních činností je zajišťovat sportovní vyžití mládeže a připravovat nadějné 

jedince pro případný vrcholový sport. V současné době v TJ pracuje 13 oddílů/odborů. (14) 

6.1.2 ASC Dukla 

 Armádní sportovní centrum (ASC DUKLA) je resortní sportovní subjekt Ministerstva 

obrany ČR sloužící k zabezpečení vrcholových sportovců a výjimečných talentů. Armádní 
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vrcholový sport je zaměřen na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České 

republiky. 

Jeho hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné 

světové soutěže - olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a další významné 

soutěže. ASC a TJ jsou úzcí partneři především v oblasti metodické a organizační. 

Ekonomicky a personálně však pracují zcela na sobě nezávisle.  

6.1.3 Výhody a nevýhody tohoto přechodu 

o Výhody: 

� Hráčům ubude povinnost starat se o daňová přiznání 

� Kluby budou mít hráče tzv. více pod kontrolou 

o Nevýhody: 

� Klubům vzrostou náklady na platbu sociálního a zdravotního pojištění 

za hráče 

� Hráči musí počítat se snížením mezd, protože kluby za ně budou platit, 

z větší části, sociální a zdravotní pojištění 

6.2 Shrnutí postavení profesionálního fotbalisty v zemích Evropské unie a 

v České republice 

V České republice vykonávají profesionální sportovci kolektivních sportů, tedy i 

fotbalu, svou činnost jakožto činnost nezávislou a jsou bráni jako osoby samostatně výdělečně 

činné. To znamená, že se sami starají o daňová přiznání, pokud nemají daňového poradce. A 

klub za ně nehradí sociální ani zdravotní pojištění. Klub tedy hráči vyplácí mzdu, a ten z ní 

platí všechny poplatky státu. Je zdaňován stejným způsobem jako podnikatel v České 

republice, a tudíž má možnost si od základu daně odečítat odčitatelné položky, například 

automobil. Záleží na šikovnosti hráče, popřípadě jeho poradce, kolik položek si od základu 

odečte. Základ daně bývá často velmi nízký. Profesionální fotbalista má taktéž možnost, 

pokud je to pro něj finančně výhodné, odečítat si od základu daně 60% paušál, a to místo 

ostatních odčitatelných položek. 

V Německu provádí fotbalista svou činnost jakožto činnost závislou 

v zaměstnaneckém poměru. To znamená, že povinné poplatky státu za něj z větší části hradí 

klub. Fotbal je v Německu, stejně jako v České republice, považován za kolektivní sport číslo 

jedna. Na rozdíl od České republiky je ale fotbalista hrající první ligu v Německu, která nese 
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název Bundesliga, na velmi vysoké úrovni v postavení ve společnosti. Tito fotbalisté jsou 

často považováni za národní hrdiny. K takové prestiži fotbalistů z Německa přispívají 

významné triumfy na klubové scéně, především Liga Mistrů, ale také na reprezentační úrovni, 

Mistrovství Světa a Evropy. 

6.3 Návrhy a doporučení pro aplikaci v České republice 

 Po prostudování všech získaný a dostupných materiálů jsem sestavil následující 

návrhy a doporučení, které by mohly být aplikovány v České republice. 

6.3.1 Upravení profesionální smlouvy 

V České republice je zvykem, že do profesionální smlouvy si klub může vložit téměř 

jakýkoliv dodatek. Tím si samozřejmě kluby upevňují svoji pozici a hráč se dostává do 

nevýhody ve vyjednáváních o podmínkách smlouvy. Ve vyspělejších zemích Evropské unie 

jsou profesionální smlouvy mezi fotbalistou a klubem, mnohdy až několikanásobně delší. 

Typickým příkladem mohou být státy například jako Dánsko a Německo. V těchto zemích je 

přímo ve smlouvě zakotvena téměř každá možnost, to znamená, že klub nemá prostor 

smlouvu upravovat a hráč zde není při jednáních o podmínkách v takové nevýhodě jako 

fotbalista v České republice. V České republice je v praxi naprosto běžné, že se vše často řeší 

různými dohodami. Z tohoto pohledu by bylo přínosem upravit vzor profesionální smlouvy 

podle těchto států, kluby by již neměly postavení, které mohu například porovnat 

s monopolem, a je velmi pravděpodobné, že díky nové podobě profesionální smlouvy by do 

České republiky přicházelo více kvalitních zahraničních hráčů. 

V České republice je naprosto běžnou praxí takové chování ze strany klubu, že 

například velmi kvalitního hráče, který ovšem nemá zájem na prodloužení smlouvy v tomto 

klubu, přestane nominovat na veškerá sportovní utkání a nechá ho s klubem jen trénovat, nebo 

hráče často přeřadí do „B“ mužstva. Podle předpisů FIFA má hráč právo podepsat 

profesionální smlouvu s novým klubem, pokud mu do vypršení stávající profesionální 

smlouvy zbývá méně než šest měsíců. Je chybou vedení klubu, že si hráče smluvně nepojistilo 

již dříve, nebo ho ještě dříve neprodalo do jiného klubu. Pokud totiž hráč podepíše novou 

profesionální smlouvu s jiným klubům šest měsíců a méně před vypršením stávající, odchází 

poté jako volný hráč, a jeho současný zaměstnavatel nemá právo na jakékoliv finanční 

odškodnění. Kluby těmito jednáními poškozují jen samotné hráče, a také se připravují o 

služby těchto kvalitních hráčů během posledního půlročního působení hráče v klubu. Jelikož 
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je hráči znemožněna konfrontace v mistrovských utkáních, ztrácí potřebnou herní praxi. 

Kluby v České republice ovšem na tuto skutečnost neberou na vědomí a chovají se takto dále. 

V profesionální smlouvě v České republice není zakotveno žádné ustanovení, které by toto 

chování klubům zamezovalo. Ano existují i výjimky, kdy klub takovéhoto hráče nechá 

působit bez omezení, ale bohužel je to jen ojediněle. Zaměstnavatel zde tedy může za pomoci 

těchto téměř neregulovatelných mechanismů velmi snadno manipulovat s osobou sportovce 

podle své vlastní vůle. S ohledem na tento stav by podle mě bylo dobré založení organizací, 

které hájí hospodářské a sociální zájmy sportovců a tento nerovnovážný stav se pokusit 

zvrátit. Jako příklad mohu uvézt například hráčskou organizaci NHLPA, jedná se organizaci 

zastupující hráče z NHL. V České republice je nově založena „Společnost profesionálních 

sportovců“, o které se zmíním v následující podkapitole. Ovšem jen zakládání těchto 

společností k tíženému cíli, kterým je „odebrání“ moci fotbalovým klubům, nepovede. 

Důležité je provedení změn v profesionálních smlouvách. 

Zato ve vyspělých zemích Evropské unie je toto chování klubů naprosto nepřístupné, a 

také ve smlouvě zahrnuto. Tudíž v zahraničí se s tímto chováním nesetkáváme. Jako příklad 

mohu uvézt nedávný příklad kapitána fotbalové reprezentace Německa, jímž je Michael 

Ballack, který až do konce svého působení v Bayernu Mnichov zastával funkci kapitána, a to i 

přesto, že se s klubem nedohodl na nové smlouvě, a poté odešel jako volný hráč londýnské 

Chelsea. Tento hráč by měl v té době na přestupním trhu ohromnou hodnotu a mnichovský 

klub přišel odhadem o téměř 1,5 miliardy korun. Pro samotného hráče to mělo jen pozitivní 

výsledek. Dostal se do jednoho z nejlepších fotbalových klubů celé planety, a také do 

nejkvalitnější fotbalové ligy na světě, jíž je anglická Premier League. Navíc se stal Ballack 

nejlépe placeným hráčem této soutěže, čemuž napomohl fakt, že Chelsea neinvestovalo ani 

korunu do jeho přestupu, a o to větší plat mohl dostat. 

Poměrně sporným bodem, který je ve vzorové profesionální smlouvě ve fotbale 

popsán takto: hráč dává souhlas, aby klub prováděl zhodnocení práv jeho osobnosti; platí to 

zejména pro klubem prováděné nebo jím dovolené šíření vyobrazení hráče, zejména snímků 

hráče jednotlivě či s mužstvem, zachycení herních situací, celých utkání mužstva veřejnými 

nebo soukromými televizními a filmovými společnostmi anebo jinými audiovizuálními 

prostředky. Hráč podepisuje, že všechny tyto odměny náleží pouze a jen klubu. V tomto bodě 

hráč v podstatě přichází o část příjmů. Ve vyspělých zemích Evropské unie je například 

zvykem, že ve smlouvě zakotvena dohoda o tom, že výtěžky se mezi hráče a klub podělí 

rovným dílem. V zahraničí bývá pravidlem, že hráč s klubem na těchto podmínkách v klidu 

dohodnou, ovšem v České republice si klub určí požadavky a hráč je nucen je přijmout. 



62 
 

Ale jedním z největších nedostatků v profesionální smlouvě v České republice je, že 

v ní není obsažen přesný rejstřík trestů. V zemích Evropské unie je zvykem, že každá 

profesionální smlouva, která je uzavírána mezi klubem a fotbalistou, obsahuje tzv. 

„sankciovník“, ve kterém jsou popsány jaké tresty a v jaké výši, mohou být hráči uvaleny. 

Neexistuje možnost, že by si klub určoval tresty téměř podle nálady, jak je tomu často v praxi 

v České republice. V České republice se tyto věci před uzavíráním smluv řeší různými 

ústními dohodami. Podle mého názoru, je naprosto nezbytné profesionální smlouvu ve fotbale 

v České republice upravit, jinak se do České republiky špičkový hráči nikdy „nepoženou“.  

Závěrem k tomuto návrhu bych také dodal, že velmi dobrým impulsem bude 

skutečnost, pokud se změní postavení profesionálního sportovce kolektivních sportů v České 

republice z činnosti nezávislé, což je osoba samostatně výdělečně činná, jak je tomu 

doposavad, na činnost nezávislou, tedy čistě zaměstnanecký poměr. Poté by samozřejmě i 

profesionální smlouva ve fotbale mezi hráčem a klubem doznala značných změn, a velmi by 

se přiblížila vzorům z vyspělých zemí Evropské unie. Profesionální smlouvy by již nebyly 

koncipovány podle občanskoprávní regulace, ale podle pracovněprávní regulace. Díky 

úpravám ve smlouvě podle této regulace by se postavení profesionálního fotbalisty vůči 

zaměstnávajícímu klubu rapidně zlepšilo. Je ovšem velmi důležité začít jednat, jelikož český 

fotbal jako celek, tyto změny přímo vyžaduje. Je přímo nutností se přibližovat těm 

nejvyspělejším státům Evropské unie jako jsou Německo, Anglie, Itálie či Dánsko. 

6.3.1.1 Společnost profesionálních sportovců 

 Vývoj profesionálního sportu, jakožto nesmírně populárního odvětví začal 

rozhodujícím způsobem ovládat soukromý kapitál. Po prvotních pionýrských dobách 

mecenášů se i situace v profesionálním sportu standardizuje a financování sportovních klubů 

se přibližuje západním zvyklostem. Se vstupem soukromého kapitálu a postupným růstem 

životní úrovně obyvatel rostou také u nás nároky kladené na profesionální sportovce jak ze 

strany sponzorů, tak ze strany fanoušků a diváků. Zatímco očekávání těchto dvou skupin jsou 

již takřka na západní úrovni, podmínky českých profesionálních sportovců působících 

v domácím prostředí stále výrazně zaostávají za úrovní obvyklou v zahraničí. 

Cílem společnosti je vylepšit postavení českých a slovenských profesionálních 

sportovců, zajistit pro ně pohodlné zázemí, kompletní poradenský servis a pomoc při řešení 

mimosportovních povinností a obchodních aktivit. Členem společnosti profesionálních 

sportovců se může stát každý sportovec, který má uzavřenou platnou profesionální smlouvu. 
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Mezi členy patří například hokejisté jako Milan Hnilička, Martin Štrba, Jaroslav Hlinka a 

další. Z profesionálních fotbalistů se stali členy například Martin Latka, Martin Vozábal či 

reprezentant Pobřeží Slonoviny, působící ve Spartě Praha, Bony Wilfried. Zakladatelé této se 

inspirovali obdobnými projekty v zahraničí a věří, že se jim podaří vytvořit pro české 

profesionální sportovce funkční servisní a obchodní organizaci, která jim bude nápomocna při 

řešení jejich problémů a povinností v oblastech práva, financí, daní, zdraví či vzdělání, ale 

také obchodu a nákupu zboží a služeb, a vytvoří jim tím odpovídající podmínky k podávání 

optimálních sportovních výkonů. 

6.3.2 Zvýšení prestiže profesionálního fotbalisty ve společnosti v České republice 

V České republice, pokud jde o fotbalistu, který působí v české lize, není na hráče 

pohlíženo zrovna pozitivně. Je to především z důvodu, že česká liga nepatří k nejkvalitnějším 

a česká veřejnost považuje platy fotbalistů, kteří působí v České republice, za příliš vysoké. 

Samozřejmě se česká liga asi nikdy nedostane na úroveň těch nejvlastnějších fotbalových lig 

v Anglii, Itálii či Španělsku. Ale je důležité ne jen nečinně přihlížet, ale také nějak jednat. 

Veřejnost bude fotbalistu vnímat lépe, pokud se nebude chovat povýšeně a tak dále, ale toto je 

věc každého hráče samostatně. K celkovému zlepšení může vést například větší prezentace 

českého fotbalu v médiích. Současně je také nutností, aby veřejnost měla kladný vztah 

k vrcholnému orgánu fotbalu v České republice, což Českomoravský fotbalový svaz. 

Vzhledem k novému vedení, do jehož čela byl zvolen všemi podporovaný Ivan Hašek, se zdá 

a každý v to doufá, že fotbal jako celek by se v České republice mohl pomalu posouvat 

směrem kupředu. 

6.3.3 Sjednocení nahlížení na sportovce s většinovou částí Evropské unie 

V Evropské unii se najdou země, ve kterých je na sportovce, stejně jako v České 

republice, nahlíženo také dvojím způsobem, tedy jako na závislou činnost v zaměstnaneckém 

poměru nebo činnost nezávislou, což je osoba samostatně výdělečně činná. Ale nejvyspělejší 

a fotbalově nejúspěšnější země, v čele s Anglií, Itálií, Německem, Francií a Španělskem, 

nahlížejí na činnost profesionálního fotbalisty jakožto na činnost závislou v zaměstnaneckém 

poměru. V České republice je činnost profesionálního fotbalisty považována zatím za činnost 

nezávislou, tedy osobu samostatně výdělečně činnou. Ovšem v poslední době se stále častěji 

hovoří o přechodu z nezávislé činnosti, osoby samostatně výdělečně činné, na činnost 

závislou, zaměstnanecký poměr. Toto se samozřejmě netýká jen fotbalu, ale všech 
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profesionálních sportovců kolektivních sportů, například ledního hokeje. Tento přechod by 

určitě nebyl krokem zpět. O výhodách a nevýhodách pro obě strany jsem se již zmiňoval 

v předchozích kapitolách. 

6.4 Specifické úpravy národních fotbalových asociaci 

 FIFA vydává doporučená ustanovení, kterými by se měli řídit všichni její členové, jež 

jsou národní asociace, které jsou členy jednotlivých konfederací. Jedním doporučeným 

pravidlem je určení přestupních období. Je dáno, že existují dva termíny, jeden letní a jeden 

zimní. Období trvání těchto termínů si převážně určují jednotlivé asociace samy, ovšem 

pokud si je neurčí, FIFA je nařídí. Vznikají zde tedy velmi často rozdíly mezi přestupními 

termíny, například v České republice platí termíny od 1. do 31. ledna a od 1. července do 31. 

srpna. Na Slovensku trvá letní přestupní termín od 1. července do 20. září a zimní přestupní 

termín trvá v období od 1. do 28. února.  

 Druhým pravidlem, které se až na drobné výjimky dodržuje, je možná délka trvání 

profesionální smlouvy. Ve většině států platí, že se profesionální smlouva může podepsat 

mezi hráčem a klubem na dobu jednoho až pěti let. Ovšem aktuálně se objevily informace, 

které ukazují, že ve Španělsku je možnost podepsat profesionální smlouvu až na šest let. To 

samozřejmě napomáhá klubům si hráče udržet tzv. „pod smlouvou“ déle, a pokud by projevil 

o hráče zájem jiný klub, může současný klub požadovat vyšší odstupné. Konkrétními příklady 

jsou poslední dva obrovské nákupy klubu Real Madrid CF, který udělal z Cristiana Ronalda 

nejdražšího fotbalistu historie, když ho koupil za 2,5 miliardy korun, druhým velkým 

nákupem byl příchod brazilské „Superstar“ KAKÁ, který přišel do klubu z italského AC 

Milan. S oběma těmito hráči podepsalo vedení Realu šestileté kontrakty. Standardně je ovšem 

respektována maximální doba trvání kontraktu s profesionálním fotbalistou pět let, ať už je to 

v České republice, na Slovensku, v Německu, ale také například v Anglii či Itálii. V podstatě 

lze říci, že toto specifikum jsem zjistil pouze ve zmíněném Španělsku. 
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7. Závěr a shrnutí 

 Sérií rozhovorů s odborníky na dané téma, jimiž byli především pan František Sluka a 

pan Jan Levý, jsem získal nejdůležitější poznatky k sepsání bakalářské práce. Hodně jsem 

vycházel také z odborných literatur, kterými jsou „Profesionální sportovec“, „Právo ve 

sportu“ a „Daně v Evropské unii“. Po přečtení těchto odborných publikací a zpracování dat 

získaných od odborníků jsem začal analyzovat postavení sportovce. Pokud se jedná o 

sportovce individuálních sportů, tak zde je pro celou Evropskou unii téměř jednotné 

stanovisko, a tj., že tito sportovci jsou považováni za osoby samostatně výdělečně činné.  

 V České republice je sportovní činnost sportovce individuálního sportu upravena 

živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb.), a to v tom smyslu, jestli splňuje podmínky, 

které jsou dány tímto zákonem, aby na ni mohlo být pohlíženo jako na živnost. Tento 

„individuální“ sportovec vykonává sportovní činnost, která je nezávislá a vychází se zde 

z pozitivních znaků definice živnosti, kterými jsou soustavnost, samostatnost, provozování 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Účastní se turnajů a 

jiných událostí podle svého uvážení, náklady si hradí sám, je poživatelem příjmů plynoucích 

ze smluv s provozovateli soutěží, jeho tréninková příprava je čistě individuální. Ale velmi 

závažným problémem se jeví fakt, že někteří sportovci individuálních sportů dosahují své 

vrcholné výkonnosti již před dovršením osmnácti let, což je spodní věková hranice, od kdy 

může osoba vykonávat živnost. 

 Sportovec kolektivních sportů nemůže být ani teoreticky považován za živnostníka, 

protože nesplňuje pozitivní znaky definice živnosti. Nevykonává svou činnost vlastním 

jménem, ale jménem klubu, za výsledky nenese žádnou přímou odpovědnost a nesoutěží 

nezávisle, ale je vázán pokyny vedení a trenéra.  

 Pokud jde o postavení sportovce kolektivních sportů, tedy i profesionálních fotbalistů, 

můžeme v České republice nalézt odlišnosti oproti zbytku Evropské unie. V Evropské unii, 

především pak ve vyspělejších státech je činnost sportovce kolektivních sportů považována za 

činnost závislou, která je charakterizována pracovněprávním vztahem. Ale v České republice 

je tomu jinak, tito sportovci jsou zde z hlediska právního zařazení považováni za osoby 

samostatně výdělečně činné, jedná se tedy o činnost nezávislou. Jsou podřízeni občanskému 

zákoníku, podle kterého je také uzavírána profesionální smlouva s klubem. Tento nesoulad 

může v praxi způsobit nejednu komplikaci a rozpor se zákonem. Například v hokeji je běžné, 
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že je hráč bez svého souhlasu, pokud tomu není jinak zamezeno ve smlouvě, vyměněn do 

jiného klubu, a tím klub převede všechna práva a povinnosti hráče na nový klub. Ale opačně 

toto nefunguje. Ovšem podle občanského zákoníku by k těmto výměnám z právního hlediska 

vůbec docházet nemělo. Vzniká tedy kolize s § 532 občanského zákoníku. 

 Úplným závěrem bych dodal, že profesionální fotbal v České republice dostal nové 

vedení, a je jen na něm, jestli se český fotbal dostane na Evropské výsluní. Myslím si, že by 

nebylo od věci projednat některá doporučení pro aplikaci v České republice, které jsem zmínil 

v předešlé kapitole. Jedním z nejdůležitějších bodů se mi jeví, aby se Česká republika 

sjednotila s vyspělými státy Evropské unie, a přešlo se na stejné pohlížení na sportovce 

kolektivních sportů, tudíž na činnost závislou, charakteristickou pracovněprávním vztahem. 
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Příloha č. 1: Přestupní řád pro profesionální fotbalisty 

  

  

I – Základní ustanovení 

Článek 1  

1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za kterých se uskutečňují změny klubové příslušnosti 
(registrace) profesionálních fotbalistů (dále jen „hráč“) v rámci ČMFS.  

2. Za hráče se pro účely přestupního řízení podle tohoto přestupního řádu považuje hráč mající 
uzavřenou profesionální smlouvu evidovanou na základě „Směrnic pro evidenci 
profesionálních a neamatérských smluv“.  

  

Článek 2  

Účastníky přestupního řízení jsou:  

� hráč  
� klub, v němž je hráč registrován (dále jen „mateřský klub“)  
� klub, do něhož hlásí hráč přestup (dále jen „nový klub“).  

  

Článek 3  

O změnách registrace hráčů rozhoduje registrační úsek ČMFS.  

  

Článek 4  

1. Žádosti o přestupy a hostování se podávají v období od 1. ledna do 31. ledna a od 1. července 
do 31. srpna.  

2. Žádost o přestup nebo hostování nemůže hráč podat dříve, než uplyne od schválení jeho 
předešlého přestupu doba 12 měsíců (registrační doba). Po skončení registrační doby může 
hráč požádat o přestup nebo o hostování do jiného klubu.  

3. Započaté hostování, jehož délka přesahuje rámec 6 měsíců, není možné ukončit jindy než v 
přestupních obdobích stanovených v odst. 1. Skončí-li hostování a hráč se vrátí zpět do 
mateřského klubu, může mu být v témž přestupním období povoleno další hostování či 
přestup.  
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4. Ustanovení odst. 1-3 se vztahují i na hráče, kteří byli v klubu zaregistrováni po přestupu ze 
zahraničí.  

  

  

II – Náležitosti žádosti o přestup 

Článek 5  

1. Hráč, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit originál tiskopisu „Ohlášení přestupu“ a 
vyznačit na něm, že jde o přestup profesionála („profesionál“). Tiskopis se vyplní psacím 
strojem nebo hůlkovým písmem. V kolonce „podpis funkcionáře“ mateřského a nového klubu 
se čitelně uvedou funkce a jména podpisujících se funkcionářů. Hráč vyplněný tiskopis 
vlastnoručně podepíše s uvedením data podpisu. Datum podpisu nesmí být v den podání 
žádosti o přestup starší 6 měsíců.  

2. Žádost o přestup je možno podat nejdříve v první den účinnosti profesionální smlouvy s 
novým klubem. Ode dne podání žádosti o přestup nesmí hráč nastoupit za mateřský klub. 
Takové nastoupení je neoprávněné s disciplinárními a herními důsledky.  

3.  
a. Hráč požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti o přestup buď přímo na 

tiskopisu „Ohlášení přestupu“, nebo jinou písemnou formou a vydal mu registrační 
průkaz. Mateřský klub je povinen vypracovat požadované vyjádření bez zbytečného 
odkladu. Vyplněný tiskopis „Ohlášení přestupu“ spolu s vyjádřením mateřského 
klubu, registračním průkazem a dalšími náležitostmi (odst. 4) zašle hráč registračnímu 
úseku doporučenou poštou. Může tyto doklady doručit také osobně. To však jen v 
případě, když mateřský klub s přestupem souhlasí.  

b. Pokud přestupní náležitosti (písm. a) neobsahují stanovisko mateřského klubu, musí 
hráč zaslat stejnopis „Ohlášení přestupu“ mateřskému klubu doporučenou poštou.  

c. Mateřský klub je v případě obdržení stejnopisu „Ohlášení přestupu“ povinen okamžitě 
registračnímu úseku zaslat registrační průkaz hráče, resp. oznámení o jeho ztrátě či 
zničení.  

4. K vyplněnému tiskopisu (odst. 1) přiloží hráč následující doklady:  
a. potvrzení o úhradě přestupního poplatku ve výši 5.000 Kč v případě, že žádost o 

přestup je vyřizována osobně. Pokud jde o hostování a předčasné ukončení hostování 
se v případě, že žádost je vyřizována osobně, uhradí poplatky uvedené v přestupním 
řádu pro neprofesionální fotbalisty (čl. 5 odst. 2 písm. e)). Jestliže jsou výše uvedené 
druhy žádostí vyřizovány poštou, provádějí se bezúplatně.  
Poplatky v případě osobního vyřízení se hradí přímo v pokladně ČMFS v Praze nebo 
bezhotovostním stykem, při němž jako důkaz o úhradě poplatku se uznává potvrzení 
ekonomického oddělení ČMFS o došlé platbě od klubu, na účet ČMFS.  
Výše uvedenou úpravou nejsou dotčeny limity počtu osobně doručených žádostí 
uvedené v provozním řádu úseku registrace ČMFS.  

b. fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm potřebnou k vystavení nového registračního průkazu.  
c. originál podacího lístku jako doklad o tom, že hráč zaslal mateřskému klubu stejnopis 

„Ohlášení přestupu“ pokud se klub nevyjádřil k přestupu hráče – (odst. 3 písm. b).  
d. dosavadní registrační průkaz nebo žádost o duplikát.  

1. Kluby mohou zaslat registračnímu úseku jména a podpisy funkcionářů klubu, kteří jsou 
oprávněni podepisovat za klub doklady v přestupním řízení. Pokud nemá orgán činný v 
přestupním řízení k dispozici takové vyjádření klubu, považuje za oprávněné ty funkcionáře, 
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jejichž funkce, jména a podpisy jsou uvedeny na dokladech (přestupní lístek, vyjádření k 
přestupu, odvolání).  

  

  

III – Rozhodování o přestupu 

Článek 6  

1. Registrační úsek žádost o přestup zamítne:  
a. jestliže byla podána mimo přestupní období nebo v registrační době (čl. 4),  
b. nemá-li některou z náležitostí a doklady uvedené v čl. 5 odst. 1, 2, 3 a 4 písm. a) – c),  
c. směřuje-li do klubu, vůči němuž byl vysloven zákaz přestupů,  
d. nemá-li hráč ukončené hostování.  

2. Registrační úsek žádost o přestup pozastaví, nejsou-li důvody pro její zamítnutí a žádá-li 
mateřský nebo nový klub, aby odstupné stanovila smírčí komise.  

3. Jestliže registrační úsek žádost o přestup pozastaví, ihned ji postoupí smírčí komisi, která 
rozhodne o výši odstupného.  

4. Pokud přestupuje amatér (nebo amatér, který již měl profesionální smlouvu, ale od jejíhož 
ukončení uplynula doba delší než 3 roky), stanoví se odstupné ve výši 450.000 Kč, jde-li o 
přestup do I. ligy a 350.000 Kč, jde-li o přestup do II. ligy, pokud se kluby nedohodnou jinak. 
V těchto případech registrační úsek hráče přeregistruje na základě předložení dokladu o 
uhrazení odstupného.  

5. Pokud přestupuje amatér, který měl uzavřenou profesionální smlouvu, od jejíhož ukončení 
však ještě neuplynuly 3 roky a kluby se nedohodnou na výši odstupného, rozhodne o něm 
smírčí komise. Registrační úsek hráče přeregistruje na základě dokladu o uhrazení 
odstupného.  

  

Článek 7  

Registrační úsek žádost o přestup schválí, nejsou-li důvody pro její zamítnutí nebo 

pozastavení uvedené v čl. 6.  

  

Článek 8  

1. O žádosti o přestup ve smyslu čl. 6 rozhodne registrační úsek do 15 dnů od jejího doručení.  
2. Jestliže matriční komise rozhodla proti vůli mateřského klubu, zašle mu písemně své 

rozhodnutí ve lhůtě uvedené v odst. 1.  

  

Článek 9  
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Přeregistraci hráče provede registrační úsek v případě dohody klubů o odstupném dnem, kdy o 

přestupu rozhodla.  

  

Článek 10  

1. Nedojde-li k dohodě o výši odstupného mezi kluby, stanoví ji smírčí komise. V takovém 
případě registrační úsek po předložení dokladů o zaplacení odstupného novým klubem 
pozastavený přestup (čl. 6 odst. 3) schválí a provede přeregistraci hráče.  

2. Pokud nový klub do 10 dnů od rozhodnutí smírčí komise nepředloží registračnímu úseku 
doklad o tom, že uhradil stanovenou částku, registrační úsek pozastavenou žádost o přestup 
zamítne a hráč zůstane registrován za mateřský klub. V takovém případě uhradí nový klub 
mateřskému klubu 10 % ze stanovené částky, a to do 10 dnů. Dnem zamítnutí žádosti o 
přestup se zároveň zrušuje evidence profesionální smlouvy s novým klubem.  

  

  

IV – Hostování 

Článek 11  

1. Na základě dohody mezi kluby lze hráče s jeho souhlasem uvolnit na hostování v novém 
klubu, a to na dobu určitou, avšak nejdéle do konce doby platnosti jeho profesionální smlouvy 
s mateřským klubem. Hostování není možno sjednat na dobu kratší než 6 měsíců.  

2. Dohodu o hostování lze se souhlasem mateřského klubu, klubu ve kterém hráč hostuje a hráče 
prodloužit na základě podání nové žádosti, avšak jen po dobu platnosti jeho profesionální 
smlouvy s mateřským klubem. Hostování je možno ukončit dohodou smluvních partnerů před 
uplynutím sjednané doby, ne však dříve než za 6 měsíců ode dne rozhodnutí registračního 
úseku o schválení hostování pokud tomu nebrání jiná ustanovení (čl. 4 ).  

3. V době hostování nelze zrušit registraci za mateřský klub (čl. 5 odst. 1 a 2 RŘ).  

  

Článek 12  

V době základní či náhradní vojenské služby může hráč hostovat za klub MO, MV nebo jiný 

civilní klub za podmínek stanovených v čl. 11 se souhlasem mateřského klubu.  

  

Článek 13  

Pro postup při ohlašování žádosti o hostování a jeho ukončování platí přiměřeně články 3, 4, 

5, 6, 7 a 8.  
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V – Transfer 

Článek 14 vypuštěn.  

  

Článek 15  

1. Profesionální smlouvy hráčů v klubu, který sestoupí do nelicenční soutěže nebo v klubu, 
jemuž nebyla udělena nová licence, budou k 30. 6. soutěžního ročníku, kdy klub sestoupil 
nebo mu nebyla udělena licence, vyškrtnuty z evidence profesionálních smluv a zařazeny do 
evidence neamatérských smluv. V případech hodných zvláštního zřetele může výkonný výbor 
ČMFS termín přiměřeně prodloužit. Bude-li klubu odňata licence v průběhu soutěžního 
ročníku, budou profesionální smlouvy jeho hráčů převedeny do evidence neamatérských 
smluv dnem odnětí licence.  

2. Jestliže hráč, jehož profesionální smlouva byla z evidence vyškrtnuta z důvodů uvedených v 
odst. 1, přestoupí do 3 let do licenčního klubu jako profesionál, uhradí licenční klub 
mateřskému klubu odstupné za hráče podle dohody. V případě, že se kluby nedohodnou, ve 
výši stanovené smírčí komisí ČMFS.  

3. Jestliže takový hráč (odst. 1) přestoupí do licenčního či nelicenčního klubu jako amatér bez 
souhlasu mateřského klubu, uhradí za něj nový klub odstupné podle čl. 12 odst. 2 přestupního 
řádu pro neprofesionální fotbalisty. Pokud však tento hráč uzavře do 3 let ode dne, kdy byla 
vyškrtnuta z evidence jeho profesionální smlouva, profesionální smlouvu novou, uhradí jeho 
nový klub klubu, ve kterém měl naposled evidovanou profesionální smlouvu odstupné, jehož 
výši stanoví smírčí komise ČMFS. Ta však rozhodne o rozdělení odstupného, jehož přiměřená 
část připadne klubu, v němž byl hráč naposled registrován.  

4. Neamatérské smlouvy klubu, který obdrží licenci, s jeho hráči, se nestávají tímto okamžikem 
profesionálními smlouvami, ale zůstávají stále v evidenci neamatérských smluv. K jejich 
vyškrtnutí z evidence neamatérských smluv dojde buď uplynutím doby, přestupem nebo 
uzavřením profesionální smlouvy s mateřským nebo jiným klubem.  

  

  

VI – Odvolání proti rozhodnutí registračního úseku 

Článek 16  

1. Proti rozhodnutí registračního úseku se mohou účastníci přestupního řízení odvolat do 15 dnů 
od doručení rozhodnutí k ORK ČMFS, přičemž odvolávající se je povinen zaslat všem 
účastníkům řízení jednu kopii odvolání doporučenou poštou. Odvolací poplatek činí 2.000 Kč.  

2. Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v odvolacím řádu ORK ČMFS čl. 8 – čl. 16.  
3. Odvolání nemá odkladný účinek.  
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VII – Ustanovení společná a závěrečná 

Článek 17  

1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování, prodloužení a 
předčasném ukončení hostování a odvolání činí mateřský a nový klub, musí obsahovat 
podpisy dvou funkcionářů klubu, přičemž kromě podpisů musí být strojem nebo hůlkovým 
písmem uvedena jména a funkce podpisujících funkcionářů a razítko klubu, jinak jsou 
neplatná a orgány činné v přestupním řízení je neprojednají.  

2. Lhůty uvedené v tomto přestupním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně (podací 
lístek pošty) podána nejpozději v poslední den lhůty a je-li tímto dnem sobota, neděle nebo 
státem uznaný svátek, v nejbližší následující pracovní den.  

3. Přestupní náležitosti může za hráče, který je předepsaným způsobem podepsal, odesílat či 
vyřizovat kdokoli. Orgány činné v přestupním řízení neprojednávají spory vzniklé z těchto 
vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč.  

4. Přestupy hráčů do zahraničí se řídí přestupním řádem FIFA a směrnicemi ČMFS k jeho 
provedení.  

5. Porušování ustanovení tohoto přestupního řádu, jejich obcházení s úmyslem porušit jejich účel 
a smysl je nepřípustné a rozhodnutí učiněná na jejich základě budou v odvolacím řízení 
zrušena.  

6. Stane-li se, že klub zruší své družstvo nebo nastanou skutečnosti, které upravuje čl. 5 odst. 2-5 
soutěžního řádu, může výkonný výbor ČMFS v zájmu přestupů hráčů z takového klubu 
přijmout zvláštní opatření, odlišné od ustavení přestupního řádu, pokud by uplatnění 
přestupního řádu v těchto případech bylo v rozporu se zájmy hráčů zúčastňovat se fotbalových 
soutěží na úrovni jejich sportovní výkonnosti.  

7. Zvláštní opatření jako v odst. 6 v zájmu přestupů a hostování hráčů může výkonný výbor 
ČMFS přijmout i tehdy, jestliže činnost orgánů klubu je vyloučena v důsledku jeho likvidace, 
prohlášení konkursu či jiných skutečností neumožňujících řádnou činnost jeho orgánů.  

8. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostování mezi 
kluby. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle přestupního řádu, 
případně dalších předpisů ČMFS.  

  

Článek 18  

1. Dosud platný přestupní řád pro profesionální fotbalisty ČSFA končí svou platnost dnem 30. 
června 1994.  

2. Tento přestupní řád schválil výkonný výbor ČMFS dne 2. května 1994. Jeho změny a doplňky 
jsou uvedeny v jeho jednotlivých vydáních zveřejněných v Souborech předpisů ČMFS pro 
soutěžní ročníky 1994-1995 až 2000-2001. Toto úplné znění nabývá účinnosti dnem 1. 
července 2002.  

 

Příloha č. 2 : Profesionální smlouva 
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Vzorová profesionální smlouva ve fotbale 

(zdroj ČMFS) 

 

1.) název klubu ………………….. 

se sídlem: ……………………… 
zastoupen: ……………………. 
IČ: …………………………………. 
DIČ: ………………………………. 
(dále jen klub) 

a 

2.) jméno hráče …………………. 

narozen: ………………………. 
rodné číslo: …………………. 
bytem: …………………………. 
(dále jen hráč) 
 

uzavírají tuto 

 

Smlouvu o spolupráci při výkonu sportovní činnosti 

(Profesionální smlouva) 

 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od …… do …… Potřeba přesného vymezení vzájemných 

práv a povinností v rámci spolupráce při výkonu sportovní činnosti vede smluvní strany k uzavření 

této smlouvy podle §51 občanského zákoníku bez vzniku pracovněprávního vztahu. 

 Sportovní činnost je hlavní formou výdělečné činnosti a základním zdrojem příjmů hráče. To 

však nevylučuje, aby při dodržení smluvních podmínek měl hráč další příjmy z jiné než sportovní 

činnosti. 

 Příjmy z této smlouvy jsou příjmy z výkonu nezávislého povolání ve smyslu §7 odst. 2 písm. b) 

zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

I. Závazky hráče 
a. zúčastňovat se tréninků a plnit úkoly a pokyny trenérů uložené hráči v souvislosti s jeho 

účastí na tréninku, 
b. zúčastňovat se výcvikových táborů a utkání mužstev klubu, k nimž byl nominován, a plnit 

úkoly a pokyny trenérů uložené hráči v souvislosti s jeho účastí ve výcvikových táborech a 
v utkáních mužstev klubu, 

c. při výkonu sportovní činnosti vynakládat podle svých možností a schopností maximální 
úsilí k dosažení cílů sportovního kolektivu, v utkáních soutěžit čestně, 

d. podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu vyplývajícímu z účasti 
mužstva v soutěžích, z přípravy na soutěže a v tréninkovém procesu, 

e. aktivně pomáhat při udržení kázně v mužstvu, vystupovat na veřejnosti v duchu morálních 
zásad, upevňovat dobré jméno a pověst svého sportovního klubu, 

f. dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat zásady denního režimu profesionálního 
sportovce, správné výživy a životosprávy, hygieny, regenerace a rehabilitace, podrobovat 
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se všem stanoveným léčebným procedurám a vyvarovat se použití dopingu v každé formě; 
preventivně předcházet zraněním a dbát v této souvislosti pokynů lékařů, 

g. chránit majetek klubu, pečovat o něj, uhradit škodu klubu, pokud mu ji způsobí porušením 
právní povinnosti, 

h. v souvislosti s činností na základě této smlouvce zúčastňovat společenských akcí, 
vystupovat na veřejnosti, zejména v masových sdělovacích prostředcích v oblečení, obuvi 
a jiných viditelných součástech oděvu, způsobem stanoveným klubem, 

i. zachovat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s jeho činností v klubu, jakož i o všech 
skutečnostech, týkajících se činnosti klubu, jejichž zveřejnění si klub nepřeje, 

j. uznávat a respektovat stanovy klubu, jednat v souladu s nimi podřizovat se orgánům klubu 
a příslušným jedincům, 

k. podřídit se ustanovení platného disciplinárního řádu klubu a řádů Českomoravského 
fotbalového svazu; hráč souhlasí, aby v případě, že nebude plnit své závazky vyplývající 
z ustanovení této smlouvy, byl postižen sankcemi obsaženými v disciplinárním řádu klubu, 

l. nezúčastňovat se osobně ani prostřednictvím jiných osob sázek, her a soutěží, 
souvisejících s výsledky utkání jeho mužstev, 

m. neprovozovat bez souhlasu klubu jinou výdělečnou činnost. 
 

II. Osobnostní práva hráče 
a. hráč dává souhlas, aby klub prováděl zhodnocení práv jeho osobnosti; platí to zejména 

pro klubem prováděné nebo jím dovolené šíření vyobrazení hráče, zejména snímků hráče 
jednotlivě či s mužstvem, zachycení herních situací, celých utkání mužstva veřejnými nebo 
soukromými televizními a filmovými společnostmi anebo jinými audiovizuálními 
prostředky, 

b. hráč poskytuje klubu možnost zpracovat originál svého podpisu jako faksimile nebo 
v tištěné formě pro propagační účely, nebo pro reprodukce na klubem opatřených 
suvenýrech a prodejních výrobcích, případně i s reklamami třetích osob, 

c. hráč souhlasí s tím, aby výtěžek z propagačních činností a z reklam uvedených pod 
písmeny a) a b) příslušel klubu. 

 
III. Závazky klubu 

a. Poskytovat hráči následující odměny: 
i. měsíční pevnou odměnu ve výši …… Kč, 

ii. prémie za výsledky utkání, jichž se hráč zúčastnil, podle dohody o 
odměňování uzavřené s klubem (viz Příloha 1), 

iii. další odměny a prémie podle řádů klubu a rozhodnutí jeho orgánů, 
iv. ostatní způsoby odměňování jsou obsaženy v Příloze č.1 této smlouvy, 

která je součástí této smlouvy, 
b. vytvářet příznivé podmínky pro trénink, realizaci denního režimu hráče, regeneraci a 

rehabilitaci, zajišťovat kvalitní lékařskou a terapeutickou službu, 
c. zabezpečit možnost stravování a ubytování hráče v době zájezdů k utkáním, při 

soustředěních a obdobných příležitostech souvisejících s činností mužstva, k nimž byl 
nominován, 

d. zapůjčit hráči sportovní potřeby k tréninkům a utkáním a zajistit jejich udržování a 
odměnu, 

e. na základě konzultace s trenérem mužstva poskytnout potřeby hráči volno v kalendářním 
týdnu, pokud však nutná frekvence tréninků nebo utkání anebo jiné závažné důvody 
neumožňují toto volno poskytnout, je možné poskytnout hráči volno kumulovaně, a to 
v množství stanoveném trenérem mužstva. Poskytnuté volno musí odpovídat 
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harmonogramu utkání a příprav daného mužstva v soutěži. Termínem pro poskytnuté 
volno je zpravidla polovina nebo konec soutěžního období, 

f. poskytnout souvislé volno v rozsahu 28 kalendářních dnů v kalendářním roce bez krácení 
měsíční odměny (dle čl. III písm, a/ bod 1/ smlouvy) v rozsahu se schváleným plánem 
sportovní přípravy, souvislé volno je možno po dohodě hráče a klubu čerpat i po částech, 
den nástupu souvislého volna stanoví ve všech případech klub, 

g. uhradit hráči škodu, která mu byla způsobena porušením právní povinnosti ze strany 
klubu, 

h. poskytnout se souhlasem trenéra hráči volno bez krácení měsíční pevné odměny 
k obstarání závažných soukromých záležitostí, a to na základě písemné žádosti zpracované 
hráčem. 

 

IV. Postavení hráče z hlediska daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění 

 

a. Pro oblast daně z příjmů, pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení je hráč 
posuzován jako osoba samostatně výdělečně činná ve smyslu § odst. 2 písm. b) zákona 
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a jeho příjem vyplývající z této 
smlouvy je příjmem z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním 
podle zvláštních předpisů. 

b. Povinnosti hráče jako osoby samostatně výdělečně činné, vyplývající ze zákonů č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a 
státním příspěvku zaměstnanosti, č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění, a č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, včetně všech platných dodatků, jsou 
v plné odpovědnosti hráče. 

c. Hodnota nepeněžního plnění poskytovaná klubem hráči není od daně z příjmů osvobozena 
a je součástí celkových příjmů hráče podléhajících dani z příjmů. Klub se zavazuje vést o 
těchto příjmech evidenci a po skončení zdaňovacího období (kalendářní rok, ke dni 
skončení smlouvy, apod.) sdělit hráči jejich výši tak, aby hráč mohl tyto příjmy a případně 
i náklady uplatnit ve své účetní evidenci a daňovém přiznání. 

 

V. Platnost smlouvy 

a. Platnost smlouvy skončí: 

i. uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 

ii. dohodu, 

iii. uplynutím výpovědní lhůty, 

iv. zrušením evidence profesionální smlouvy, 

v. úmrtím hráče, 

vi. zánikem klubu. 
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b. Platnost smlouvy skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se v této době 
smluvní strany písemně nedohodnou na jejím prodloužení. 

c. Před uplynutím doby lze splatnost smlouvy ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

d. Klub i hráč mohou smlouvu vypovědět, jestliže hráč není na základě objektivního 
lékařského nálezu schopen pro zdravotní nezpůsobilost trvale plnit své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. 

e. Klub může smlouvu vypovědět, jestliže hráč opětovně nesplnil závazek vyplývající z této 
smlouvy, ačkoli byl za obdobné jednání v době trvání smlouvy klubem disciplinárně 
potrestán. 

e1. Klub můžu smlouvu okamžitě vypovědět, jestliže hráč závažným způsobem poruší 

ustanovení této smlouvy. Závažným porušením této smlouvy se rozumí: 

i. porušení závazku hráče čl. I. písmeno a), 

ii. porušení závazku hráče čl. I. písmeno b), 

iii. porušení závazku hráče čl. I. písmeno e), 

iv. porušení závazku hráče čl. I. písmeno j), 

v. porušení závazku hráče čl. I. písmeno k), 

vi. porušení závazku hráče čl. I. písmeno m). 

e2. Klub může okamžitě smlouvu vypovědět, jestliže hráč závažným způsobem poruší 

ustanovení disciplinárního řádu, která jsou označena jako „Závažné porušení disciplinárního 

řádu“. 

f. Hráč může vypovědět smlouvu, jestliže klub dlouhodobě neplní svůj závazek uvedený v čl. 
III písm. a), za dlouhodobé časové období považují obě strany dobu 2 měsíců. 

g. Hráč může rovněž vypovědět smlouvu v případě, že e rozhodne ukončit svou závodní 
činnost. V takovém případě se jeho eventuální další profesionální, neamatérské, případně 
amatérské působení povoluje na základě příslušného přestupního řádu a registračního 
řádu ČMFS a přestupního řádu FIFA. Tyto předpisy rovněž stanoví podmínky pro určení 
výše odstupného. 

h. Hráč i klub mohou vypovědět tuto smlouvu také tehdy, když klub ztratí profesionální 
licenci. V takovém případě, jestliže by hráč přestupoval podle přestupního řádu pro 
neprofesionální fotbalisty, se uplatní čl. 6 odst. 2 písm. c) podle přestupního řádu. 

i. Výpovědní lhůta činí pro obě strany 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po jejím doručení. Výpověď musí být vyhotovena písemně a 
doručena hráči do vlastních rukou. Hráč musí výpověď doručit statutárnímu zástupci 
společnosti a trenérovi mužstva. Ve výpovědi musí být přesně specifikovány její důvody, 
jinak je neplatná. Opis výpovědi se zasílá doporučeně Českomoravskému fotbalovému 
svazu. 

j. Strana, která obdržela výpověď, je povinna do patnácti dnů od dne jejího doručení 
odpovědět druhé straně, zda ji přijímá nebo odmítá. V případě odmítnutí je třeba přesně 
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specifikovat důvody odmítnutí výpovědi, jinak je odmítnutí neplatné. Toto své vyjádření 
zašle druhá strana doporučeně Českomoravskému fotbalovému svazu. Pokud druhá 
strana ve stanovené lhůtě neodpoví, má se za to, že výpověď přijímá. 

k. Smluvní strany prohlašují, že se podřídí rozhodnutí příslušného orgánu ČMFS v případě 
sporu o to, zda zde výpovědní důvody jsou či nikoli a zda jsou výpověď, resp. její 
odmítnutí platné.  

 

VI. Závěrečná ustanovení 

a. Smluvní strany se zavazují, že budou vzájemná práva a povinnosti uplatňovat v souladu 
s předpisy ČMFS,UEFA a FIFA. Smluvní strany uznávají předpisy a řády těchto 
organizací, považují je za závazné a podřizují se jim, jakož i rozhodnutím orgánů ČMFS, 
UEFA a FIFA, která se jich budou dotýkat. 

b. Jakékoliv změny smlouvy lze činit jen se souhlasem obou stran. Změny smlouvy musí mít 
písemnou formu, jinak jsou neplatné. Změny smlouvy, týkající se podstatných ujednání 
(výše pevné odměny, doba, na niž je smlouva ujednána, výpovědní důvody, apod.), musí 
být evidovány podle směrnic pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv, jinak 
k nim Českomoravský fotbalový svaz nebude přihlížet. 

c. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky, které by bránily 
v uzavření této smlouvy. 

 
Příloha č. 3: Evidence profesionálních smluv 
 

SMĚRNICE PRO EVIDENCI PROFESIONÁLNÍCH 
A NEAMATÉRSKÝCH SMLUV 

I – Profesionální smlouva 

článek 1 

Na základě profesionální smlouvy vykonává hráč sportovní činnost jako své hlavní zaměstnání. 
Profesionální smlouvy je možno uzavírat jen s kluby I. a II. ligy, jimž byla udělena licence. 

článek 2 

1. Profesionální smlouva musí mít písemnou formu a musí být sjednána nejméně na dobu 1 roku a 
nejdéle na dobu 5 let. S hráčem mladším 18 let lze sjednat profesionální smlouvu nejdéle na dobu 3 
let. S hráčem zahraničního fotbalového klubu, který hostuje v členském klubu ČMFS, je možno 
sjednat profesionální smlouvu nejméně na dobu, po kterou předmětný hráč hostuje v členském 
klubu ČMFS. Sjednanou dobou trvání smlouvy se rozumí doba ve smlouvě sjednaného plnění 
smluvních stran.   

2. Profesionální smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 15 let věku. Den účinnosti takové 
profesionální smlouvy však nesmí předcházet dni, kdy hráč ukončí povinnou školní docházku. 

3. Profesionální smlouvu s hráčem, který dovršil 15 let, je mladší než 18 let a je registrován  v 
licenčním klubu, může uzavřít především tento licenční klub. Nabídne-li uzavření profesionální 
smlouvy hráči tento klub a hráč nabídku odmítne, nemůže do 18 let z klubu přestoupit ani v jiném 
klubu hostovat bez souhlasu mateřského klubu. Takovou žádost o přestup registrační úsek 
neprojedná (čl. 6 odst. 1 písm. e) přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty). Profesionální 
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smlouva s jiným klubem může být zaevidována dříve než hráč dovrší 18 let v případě, že mateřský 
klub hráči uzavření profesionální smlouvy nenabídl. 

4. Pro kvalifikaci profesionálních smluv není rozhodující právní vztah mezi klubem a hráčem. 

článek 3 

Aby smlouvu bylo možno považovat za profesionální smlouvu, musí splňovat vedle náležitostí čl. 1 a 
čl. 2 odst. 1, 2, 3 tyto další podmínky: 
a) v profesionální smlouvě musí být uvedena výše základní měsíční odměny hráče, která nesmí být 

nižší než v době evidence smlouvy platná výše minimální mzdy, u hráče mladšího 18 let nesmí 
být v profesionální smlouvě výše základní měsíční odměny nižší než v době evidence smlouvy 
platná polovina výše minimální mzdy; 

b) profesionální smlouva musí obsahovat práva a povinnosti hráče a klubu vůči sobě navzájem, 
ujednání o sankcích za porušení nebo nedodržení smluvních ujednání a výpovědní důvody, 

c) v profesionální smlouvě musí být dále obsažena ujednání předepsaná ČMFS vyplývající z 
ustanovení sportovně technických předpisů (např. o pravomoci svazu rozhodnout ve sporu o 
výpovědní důvody), 

d) profesionální smlouvu je nutno opatřit datem uzavření, podpisem hráče, podpisy dvou 
funkcionářů klubu, přičemž kromě podpisu musí být strojem nebo hůlkovým písmem uvedena 
jména a funkce podepsaných funkcionářů (bez ohledu na to, zda zákon dva podpisy vyžaduje) a 
razítkem klubu. V profesionální smlouvě musí být uvedeno jméno, příjmení a podpis agenta 
hráčů (nebo jiné oprávněné osoby), který hráče nebo klub při sjednávání smlouvy zastupoval. V 
 profesionální smlouvě je nutno výslovně uvést i skutečnost, pokud hráč a klub při sjednávání 
smlouvy služeb agenta hráčů (nebo jiné oprávněné osoby) nepoužili.  

e) podepisuje-li profesionální smlouvu mladistvý hráč, vyžádá si klub vyjádření jeho zákonného 
zástupce, který svůj souhlas stvrdí podpisem. 

II – Neamatérská smlouva 

článek 4 

1. Neamatérská smlouva je smlouva mezi klubem a hráčem, v níž je dohodnuto, že hráč za výkon své 
sportovní činnosti pobírá pevnou finanční odměnu nebo jiná finančně vyčíslitelná plnění, jejichž 
specifikace a výše plnění musí být ve smlouvě uvedena v minimální výši 1.000 Kč měsíčně. 
Neamatérská smlouva musí mít písemnou formu a musí být sjednána na dobu určitou, která není 
kratší než 1 rok a nepřesahuje 5 let. S hráčem mladším 18 let lze sjednat neamatérskou smlouvu 
nejdéle na dobu 3 let. Neamatérskou smlouvu je možno uzavřít s hráčem, který dovršil 15 let věku. 
Den účinnosti takové neamatérské smlouvy však nesmí předcházet dni, kdy hráč ukončí povinnou 
školní docházku. 

2. Na základě neamatérské smlouvy zpravidla nevykonává hráč sportovní činnost jako své hlavní 
zaměstnání. 

 

III – Evidence profesionálních a neamatérských smluv 

článek 5 

1. Profesionální i neamatérská smlouva zavazují smluvní strany ode dne jejich podpisu. Počátek 
sjednaného plnění ze smlouvy může být stanoven na pozdější den, než je den, kdy byly uzavřena. 
Registrační úsek nepřijme k evidenci žádnou profesionální smlouvu, pokud byla uzavřena dříve než 
8 měsíců přede dnem, který je v ní sjednán jako počátek plnění. Registrační úsek nepřijme 
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k evidenci žádnou neamatérskou smlouvu, která by byla předložena k zaevidování po uplynutí 6 
měsíců ode dne účinnosti. 

2. Evidenci profesionálních a neamatérských smluv provádí registrační úsek ČMFS. 
3. Hráč je oprávněn podepsat jen jednu profesionální smlouvu. Porušení tohoto ustanovení podléhá 

disciplinárnímu řízení. 

 

článek 6 

1. Profesionální smlouvu je možno zaevidovat nejdříve 6 měsíců přede dnem ukončení předchozí 
evidované profesionální smlouvy hráče. Registrační úsek provede evidenci nejdříve v den, který se 
číslem shoduje se dnem ukončení předchozí profesionální smlouvy. Jestliže takový den v měsíci, 
kdy smlouva může být evidována není, je možno smlouvu zaevidovat již předchozí den. 
Profesionální smlouvu, která nenavazuje na žádnou předchozí evidovanou profesionální smlouvu, je 
možno zaevidovat nejdříve 6 měsíců přede dnem, který je v ní  sjednán jako počátek plnění.  
Evidence nové profesionální smlouvy reamaterizovaného hráče je možná jen v přestupních 
obdobích (oknech) pro profesionální fotbal. Toto ustanovení se vztahuje i na evidenci 
neamatérských smluv podle čl. 8. 

2. K evidenci je nutno předložit dvě vyhotovení profesionální smlouvy s originály podpisů a razítka, a 
to buď osobně, nebo doporučenou poštou. Jedno vyhotovení smlouvy registrační úsek založí a 
druhé vyhotovení vrátí předkladateli s vyznačením evidence. K evidenci se nevyžadují přílohy 
profesionální smlouvy s ujednáním o prémiích. 

3. O evidenci profesionální smlouvy mohou požádat klub nebo hráč. 
4. Po dobu evidence profesionální smlouvy nemůže hráč přestoupit do jiného klubu, než je klub, v 

němž má evidovanou profesionální smlouvu (čl. 11 odst. 3). 

článek 7 

Registrační úsek evidenci profesionální smlouvy odmítne: 
a) nemá-li příslušné náležitosti (čl. 1-3 a 6). V takovém případě označí závady a vyzve smluvní 

strany k jejich odstranění nebo 
b) jestliže sjednané plnění z profesionální smlouvy zasahuje do doby sjednaného plnění z jiné, již 

evidované profesionální smlouvy nebo 
c) jestliže mateřský klub nebyl seznámen s úmyslem nového klubu uzavřít s hráčem profesionální 

smlouvu. Tato skutečnost se prokazuje buď písemným vyjádřením mateřského klubu nebo 
podacím lístkem o zaslání sdělení nového klubu mateřskému klubu. 

článek 8 

Evidenci neamatérské smlouvy je možno provést jen tehdy, jestliže hráč je již registrován podle 
registračního řádu ČMFS za klub, s nímž uzavřel neamatérskou smlouvu. Evidence neamatérské 
smlouvy se automaticky zrušuje přestupem hráče. 

článek 9 

1. Registrační úsek vede zvlášť evidenci profesionálních smluv a zvlášť evidenci neamatérských 
smluv. V obou evidencích se uvádějí následující údaje: 
a) jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo hráče 
b) název klubu 
c) doba, na níž je v profesionální, resp. neamatérské smlouvě sjednáno plnění smluvních stran (od – 

do) 
d) den, případně i hodina evidence profesionální, resp. neamatérské smlouvy. 
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2. a)  Registrační úsek eviduje jen změny evidovaných profesionálních a neamatérských smluv, které 
se týkají jejich trvání. Každá taková změna bez ohledu na znění a formu smluvního ujednání 
musí být pro účely změny v evidenci provedena formou písemného dodatku ke smlouvě 
s vyjádřením souhlasu obou smluvních stran nebo v případě sporu rozhodnutím arbitrážní 
komise. 

     b)Registrační úsek nezaeviduje prodloužení profesionální smlouvy hráče s mateřským klubem na 
základě využití opce, pokud tomu brání již řádně evidovaná profesionální smlouva s novým 
klubem (čl. 6 odst. 1, čl. 7 písm. b)). V případě sporu o uplatnění opce bude straně uplatňující 
právo opce lhůta zachována, prokáže-li, že ji uplatnila včas. 

     c)  K nezaevidovaným změnám trvání smluv, ať již jde o jejich prodloužení nebo předčasné 
ukončení se v přestupním řízení nepřihlíží. Za relevantní pro prodloužení či předčasné ukončení 
jejich evidence se považuje až den předložení dokladu o změně registračnímu úseku. Tím 
nejsou dotčena ustanovení článku 11. 

3. Nepřihlíží se rovněž k jakýmkoli ujednáním profesionálních smluv vážících jejich prodloužení 
na jednání jiných osob než jsou subjekty smlouvy. 

článek 10 

1. Dojde-li k ukončení profesionální, resp. neamatérské smlouvy před uplynutím doby, na kterou je 
sjednána, požádá některá ze smluvních stran o zrušení její evidence a žádost doloží důkazy o 
předčasném ukončení (dohoda o předčasném ukončení, uplynutí výpovědní lhůty, apod.). Žádost je 
možno předložit současně s žádostí o zaevidování nové profesionální, resp. neamatérské smlouvy. 

2. Pokud dojde mezi smluvními stranami ke sporu o výpovědní důvody nebo o běh výpovědní lhůty, 
rozhodne ve věci arbitrážní komise ČMFS s konečnou platností, pokud ve sporu není dána 
příslušnost orgánů FIFA či UEFA. 

3. V případě prodloužení profesionální či neamatérské smlouvy se postupuje jako při původní 
evidenci. 

článek 11 

1. Jestliže uplyne doba, na kterou byla profesionální smlouva sjednána, vyškrtne ji registrační úsek bez 
dalšího z evidence. 

2. Profesionální smlouva se vyškrtne z evidence také tehdy, jestliže klub, na nějž je evidence 
profesionální smlouvy vázána, sestoupí z licenčních soutěží a dále v případě, že klubu nebyla 
udělena nebo byla odňata licence za podmínek stanovených v přestupním řádu pro profesionální 
fotbalisty. 

3. Důvodem pro vyškrtnutí profesionální smlouvy z evidence je rovněž skutečnost, že nedojde k 
přestupu hráče do klubu, s nímž uzavřel profesionální smlouvu do 3 měsíců ode dne počátku 
sjednaného plnění. 

4. Smlouvy vyškrtnuté z evidence z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 vede registrační úsek ve své 
spisovně ještě po dobu 30 měsíců ode dne jejich vyškrtnutí z evidence. 

 

IV – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

článek 12 

1. Do rozhodnutí registračního úseku ve věcech evidence profesionálních a neamatérských smluv je 
možno podat do 15 dnů odvolání k arbitrážní komisi ČMFS a poplatek za odvolání, resp. projednání 
sporu se stanoví ve výši 5.000 Kč. 
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2. V případech, kdy arbitrážní komise ČMFS rozhoduje ve sporu o výpovědní důvody nebo o běh 
výpovědní lhůty, je možno podat podnět kdykoli. Poplatek se stanoví ve výši 5.000 Kč. 

3. V případech uvedených v odst. 1 a 2 musí podání k arbitrážní komisi ČMFS splňovat podmínky 
stanovené v čl. 9 jejího statutu a jednacího řádu. 

článek 13 

1. Profesionální smlouvy uzavřené a evidované před 1. červencem 1993 jsou platné i v případě, že 
nesplňují všechny podmínky uvedené v čl. 1-3 těchto směrnic. Profesionální a neamatérské 
smlouvy uzavřené před 1. červencem 2002 jsou platné i v případě, že nesplňují podmínky uvedené 
v čl. 2 a v čl. 4 pokud tomu nebrání ještě jiné předpisy. 

2. Směrnici pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv schválil výkonný výbor ČMFS dne 
2. května 1994. Její změny a doplňky jsou uvedeny v Souborech předpisů pro soutěžní ročníky 
1994-1995 až 2005-2006. Toto úplné znění nabývá účinnosti dnem 1. července 2007. 

 

 
Příloha č. 4: Disciplinární řád ČMFS 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČMFS 

 

I. 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

 

Působnost disciplinárního řádu 

 

1. Podle tohoto Disciplinárního řádu Českomoravského fotbalového svazu (dále jen „DŘ ČMFS“) se 
projednávají všechna disciplinární provinění v českomoravském fotbale, tj. všechna provinění 
účastníků fotbalových utkání organizovaných kteroukoliv složkou Českomoravského fotbalového 
svazu (dále jen „ČMFS“) a to bez ohledu na to, zda je provinilý členem některé z organizací 
sdružených v  ČMFS či nikoliv. Tresty uložené disciplinárními orgány podle tohoto DŘ ČMFS 
mají platnost pro všechna utkání v českomoravském fotbale. 

 

2. Podle tohoto DŘ ČMFS se projednávají i všechna provinění související s přípravou a organizací 
fotbalových soutěží, zejména v tréninkovém procesu, při zájezdech a soustředěních, v přestupním 
řízení, při uzavírání smluv a podobně. 
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3. Podle tohoto DŘ ČMFS se projednávají i všechna provinění v reprezentaci a mezinárodním styku 
v tuzemsku i zahraničí. 

 

4. Provinění v soutěžích MS, ME, OH, a v ostatních soutěžích organizovaných mezinárodními 
fotbalovými organizacemi disciplinární orgán s provinilcem projedná bez uložení dalšího trestu.  

 

5. Provinění v přátelských a turnajových utkáních (včetně mezinárodních turnajů) podléhají 
disciplinárnímu řízení podle tohoto DŘ ČMFS. V propozicích všech turnajů pořádaných 
v tuzemsku bez mezinárodní účasti nesmí být stanoveny odchylky od tohoto DŘ.  

 

6. Registrovaní hráči a funkcionáři s licencí rozhodčího a delegáta nesou odpovědnost za své činy i 
mimo utkání, k nimž jsou nominováni či delegováni.  Mohou být proto postiženi podle tohoto DŘ 
ČMFS i tehdy, jestliže se dopustili závažného provinění jako diváci, případně jako další osoby na 
hře nezúčastněné za podmínky, že se provinění dopustili v souvislosti se soutěžemi ČMFS.                                     

 

7. Pokud to tento DŘ ČMFS stanoví, odpovídají členské kluby a družstva (dále jen „kolektivy“) za 
disciplinární provinění, jichž se dopustili jejich členové, hráči, funkcionáři a další osoby, které 
pověřily vykonáváním funkcí nebo činností při soutěžích ČMFS. 

 

8. Tento disciplinární řád se nevztahuje na disciplinární provinění členů nebo příslušníků 
fotbalových klubů, kterých se dopustili porušením jejich vnitřních norem a jejichž projednávání a 
postih je v pravomoci klubových disciplinárních orgánů podle stanov či jiných předpisů těchto 
klubů.      

 

Článek 2 

 

Disciplinární provinění a jejich druhy 

 

1. Disciplinárními proviněními jsou činy jednotlivců, kterými porušili své povinnosti dané 
stanovami, řády, předpisy a rozhodnutími orgánů ČMFS, jestliže k postihu takových případů 
nejsou určeny nebo nepostačují jiné prostředky. Disciplinárními proviněními jsou rovněž závažná 
porušení pořádku v soutěžích jednotlivci, za které nesou disciplinární odpovědnost jejich 
kolektivy. 

 

2. Druhy disciplinárních provinění: 
 a)  porušení stanov, řádů a předpisů ČMFS, jakož i rozhodnutí jeho orgánů, 
 b) porušení pravidel, směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR a všech dalších 

norem upravujících účast v soutěžích ČMFS organizovaných řídícími orgány ČMFS všech stupňů, 
včetně provinění v reprezentaci a mezinárodních stycích, 

 c)  provinění související s účastí v soutěžích ČMFS organizovaných řídícími orgány ČMFS všech 
stupňů, včetně provinění v  reprezentaci a mezinárodních stycích, 
d) provinění znevažující jméno ČMFS, jeho členů, orgánů, funkcionářů a účastníků soutěží. 

 

3. Znaky disciplinárních provinění jsou uvedeny v příkladových sazebnících – přílohách 1 až 3, které 
jsou nedílnou součástí tohoto disciplinárního řádu. Pokud dojde k disciplinárnímu provinění 
takovým jednáním provinilce, které není v  přílohách uvedeno, použije disciplinární komise pro 
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uložení trestu takové ustanovení příkladového sazebníku, jehož znakům je charakter provinění 
svou povahou nejbližší.  

                        

Článek 3 

 

Účel disciplinárního řízení 

 

 Účelem disciplinárního řízení je náležité zjištění,  objasnění a spravedlivé posouzení 
disciplinárních provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na 
to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter. 

 

 

II. 

 

DISCIPLINÁRNÍ TRESTY 

 

 

Článek 4 

 

Druhy disciplinárních trestů 

 

1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty: 
a)  důtka 

b) peněžitá pokuta 
c) zastavení závodní činnosti 
d) zákaz výkonu funkce 

 

2. V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty: 
a) důtka 
b) peněžitá pokuta 
c) uzavření hřiště 
d) odebrání soutěžních bodů 
e) vyloučení ze soutěže 

 

3. Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při 
podmíněném odložení činí 3 měsíce až 1 rok. Podmíněný odklad trestu však nelze použít 
v případech, kdy je to v příkladovém sazebníku trestů výslovně uvedeno. 

 

4. Tresty uvedené v odst. 2 pod písm. a) a b) lze uložit členskému klubu, tresty uvedené v odst. 2 
pod písm. c) až e) lze uložit pouze jednotlivým družstvům.  

 

Článek 5 
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Důtka 

 

Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech méně 
závažných či ojedinělých provinění. Jednotlivci je možno uložit důtku pouze jednou v soutěžním 
ročníku.  

 

Článek 6 

 

Peněžitá pokuta 

 

1. Jednotlivcům působícím v českomoravském fotbale na základě pracovní či jiné obdobné smlouvy 
lze uložit peněžitou pokutu až do výše 500 000,- Kč. 

 

2. Rozhodčím a delegátům ČMFS lze uložit peněžitou pokutu až do výše 500 000,- Kč. 
3. Jednotlivcům, kterým jsou v souvislosti s působením v českomoravském fotbale vypláceny 

finanční odměny, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 50 000,- Kč.  
 

4. Jednotlivcům, kteří nejsou uvedeni v odstavcích 1 až 3, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 
5.000,- Kč. 
 

5. Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10,000.000,- Kč. 
 

6. Trest peněžité pokuty může být uložen samostatně i společně s trestem zastavení závodní činnosti 
nebo zákazu výkonu funkce jednotlivcům i společně s trestem či opatřením DK pro kolektivy.  

 

7. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí 
oznámeno a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty musí 
být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Za úhradu pokuty jednotlivců 
nese odpovědnost i  kolektiv za podmínek článku 1, odstavec 7 tohoto DŘ. Nebude-li stanovená 
lhůta pro úhradu pokuty dodržena, bude disciplinární orgán postupovat podle ustanovení přílohy 
2, článku 10. 

 

8. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného odvolání. 
V případě neuhrazení uložené pokuty odvolací orgán odvolání neprojedná. O jejím případném 
vrácení rozhodne odvolací orgán.  

 

9. Fotbalové orgány řídící fotbalové soutěže mohou pro své soutěže stanovit přiměřeně nižší 
maximální výše ukládaných pokut. 

 

Článek 7 

 

Zastavení závodní činnosti jednotlivci a  odebrání soutěžních bodů družstvu 

 

1. Trest zastavení závodní činnosti je možno udělit jednotlivci na určité časové období nebo na počet 
soutěžních utkání. Trest na počet soutěžních utkání může být uložen pouze v  průběhu soutěžního 
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období a nesmí převyšovat šestnáct utkání, trest na časové období lze uložit za jedno disciplinární 
provinění nejvýše na patnáct let. Při aplikaci příkladového sazebníku se má za to, že trest 
zastavení závodní činnosti na jeden týden se rovná trestu na jedno soutěžní utkání. Při uložení 
trestu na počet soutěžních utkání hráč nestartuje v mistrovských a pohárových utkáních (Pohár 
ČMFS), může však startovat v době trestu ve všech mezinárodních a mezistátních utkáních 
i v přátelských utkáních s domácími soupeři. Může-li hráč startovat za více družstev jednoho 
klubu, nesmí po dobu trestu na počet soutěžních utkání startovat za žádné družstvo v mistrovských 
a pohárových utkáních. Dobou trestu se rozumí stanovený počet soutěžních utkání v soutěži, ve 
které byl trest uložen, případně v soutěži, do které hráč přestoupil nebo přešel na hostování. Toto 
ustanovení neplatí pro tresty uložené za napomínání hráčů. Dopustí-li se hráč dalšího provinění 
v průběhu trestu na počet soutěžních utkání a bude mu za toto provinění uložen nový trest, 
původní trest se mu přeruší a jeho zbytek vykoná až po odpykání nového trestu. Není-li trest na 
časové období delší než 6 měsíců, může být disciplinárním orgánem přerušen tak, aby byl 
vykonán v soutěžním období. Hráč, jemuž byl uložen trest na časové období, nesmí po dobu trvání 
trestu startovat v žádném fotbalovém utkání. 

 

2. Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivců, není-li delší než tři měsíce, může být 
podmíněně odložen. K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit pouze tehdy, jestliže 
předchozí chování provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem 
přiměje provinilce k nápravě. Jestliže se potrestaný v této době znovu proviní tak, že je mu za 
nové provinění uložen další trest zastavení závodní činnosti, vykoná současně i podmíněně 
odložený trest.  

 

 

3. Pokud tak rozhodne disciplinární orgán, zahrnuje v sobě trest zastavení závodní činnosti i zákaz 
reprezentace a mezinárodních styků. Pro zákaz reprezentace a mezinárodních styků lze 
v konkrétním případě stanovit i delší dobu než pro zákaz tuzemské závodní činnosti. V žádném 
případě však ani tento trest nesmí převýšit za jedno disciplinární provinění dobu patnácti let. Trest 
zastavení činnosti lze stanovit také jen pro reprezentaci a mezinárodní styky. O zákazu 
reprezentace, ať již jako součásti trestu zastavení závodní činnosti, nebo o samostatném zastavení 
činnosti jen pro reprezentaci, může rozhodnout pouze DK ČMFS. 

 

4. Hráčům, které lze zařadit do některé z kategorií ve smyslu článku 6 tohoto DŘ, mohou být za 
provinění v nesoutěžních utkáních, nebo za provinění  v soutěžních utkáních, kterých se  dopustili 
při odchodu ze hřiště či mimo ohraničený prostor hřiště, ukládány místo trestů zastavení závodní 
činnosti nebo jako součást tohoto trestu peněžité pokuty podle článku 6, odst. 1 a 3 DŘ ČMFS. 

 

5. Pokud se provinění, za něž je uložen nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti v délce dvou 
měsíců a delší, dopustí hráč, který je zároveň rozhodčím, delegátem nebo členem vedení družstva 
(čl. 54 SŘ), uloží disciplinární orgán také trest zákazu výkonu funkce. Disciplinární orgán 
v takovém případě konkrétně stanoví, jaké funkce se zákaz jejího výkonu po dobu zastavení 
závodní činnosti týká a písemně o tom uvědomí orgány, které mají trest zákazu výkonu funkce 
vykonat.   

 

6. Družstvu lze po skončení soutěže odebrat maximálně dvacet soutěžních bodů. V případě, že 
k provinění družstva dojde v  průběhu soutěže, budou body odečteny v soutěžním ročníku, 
ve kterém k provinění došlo. Pokud tato soutěž byla sportovně technicky uzavřena (viz čl. 60 SŘ), 
odečtou se družstvu body v následujícím ročníku soutěže. 

 

7. Odebrání soutěžních bodů družstvu se použije i jako opatření k vynucení úhrady peněžitých trestů 
(čl. 6 odst. 7 ) a jiných peněžitých plnění podle přílohy 2 čl. 10. Pro projednání takového opatření 
se použije přiměřeně zásad disciplinárního řízení. Protože toto opatření není trestem, je možno 
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v takovém případě uložit odebrání soutěžních bodů i opakovaně, aniž by došlo k porušení 
ustanovení čl. 21 odst. 3. Proti uložení tohoto opatření disciplinární komisí není možno se odvolat. 

 

Článek 8 

 

Zákaz výkonu funkce 

 

1. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit členům statutárních, dozorčích a dalších orgánů kolektivu, 
funkcionářům vykonávajícím funkce,  které  jsou  povinně  uváděny na dokumentech 
opravňujících k účasti v soutěži nebo jsou pro účastníka soutěže předepsány normami ČMFS, 
funkcionářům svazu, rozhodčím a delegátům ČMFS a jiným osobám pověřeným obdobnými 
funkcemi na dobu nejvýše patnáct let za jedno disciplinární provinění. Ve výroku o trestu 
disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká. Je-li potrestaný 
funkcionář zároveň registrovaným hráčem, rozhodne disciplinární orgán, zda spolu s trestem 
zákazu výkonu funkce vysloví i trest zastavení závodní činnosti, pokud byl trest uložen za závažné 
provinění nebo je nebezpečí, že by funkcionář mohl účel trestu zákazu výkonu funkce svou účastí 
v utkání jako hráč obejít. 

 

2. Funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu utkání, lze uložit trest zákazu 
výkonu funkce na určitý počet soutěžních utkání, jestliže délka trestu nepřevyšuje tři měsíce. 
V době takto uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat stanovenou funkci v žádném 
fotbalovém utkání, může se však podílet na přípravě družstva či jiné obdobné činnosti. Pro 
aplikaci příkladových sazebníků a případná další provinění platí obdobně ustanovení čl. 7 odst. 1 a 
4. 

 

3. Trest zákazu výkonu funkce lze též podmíněně odložit. Pro podmíněný odklad trestu platí 
obdobně ustanovení čl.7 odst. 2. 

 

4. Trest zákazu výkonu funkce nelze s výjimkou provinění podle přílohy 1, článek 8, 13 a 16 uložit 
trenérům a  funkcionářům – příslušníkům družstev dle SŘ - vykonávajícím funkce na základě 
pracovního poměru. V těchto případech disciplinární orgán potrestá provinilce peněžitou pokutou, 
případně přijme jiná vhodná opatření (projednání se zaměstnavatelem nebo orgánem 
kompetentním k odvolání z funkce, peněžitou pokutu kolektivu podle čl. 4, odst. 4.  Toto 
ustanovení nevylučuje možnost vyslovit těmto funkcionářům zákaz konkrétní činnosti ve vztahu 
k soutěžním utkáním, vstupu na hrací plochu nebo na lavici pro příslušníky družstva a podobně. 

 

5. Za závažná provinění uvedená v čl. 2 odst. 2, kterých se dopustí funkcionáři vykonávající volené 
či jmenované funkce anebo funkcionáři v pracovním či obdobném poměru k členským klubům 
ČMFS, lze vedle trestů a opatření uvedených v odst. 4 postihnout rovněž funkcionářův kolektiv. 
V takovém případě bude podle povahy provinění potrestáno družstvo nebo členský klub  
jednotlivě nebo současně. 

 

Článek 9 

 

Uzavření hřiště 
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1. Trest uzavření hřiště lze uložit až na tři soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání k provinění 
došlo. Při ukládání tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit podle územních podmínek 
okruh, ve kterém nesmí potrestané družstvo svá utkání hrát. 

 

2. Trest uzavření hřiště může být podmíněně odložen. V případě uložení nového trestu uzavření 
hřiště ve zkušební době vykoná družstvo oba tresty. 

 

3.  Trest uzavření hřiště může být nahrazen nařízením sehrát utkání bez přítomnosti diváků. 
V takovém případě mohou být na stadionu kromě družstev a delegovaných rozhodčích a delegátů 
pouze pořadatelé a příslušníci bezpečnostní agentury v  počtu stanoveném řádem pořadatelské 
služby, zdravotní služba, technická služba, akreditovaní pracovníci sdělovacích prostředků a 
funkcionáři obou klubů včetně doprovodu obou družstev v počtu maximálně 50 osob a příslušníci 
Městské policie a Policie ČR. Tento trest nemůže být podmíněně odložen.  

 

Článek 10 

 

Vyloučení družstva ze soutěže 

 

 Trest vyloučení družstva ze soutěže lze ukládat pouze ve výjimečných případech  za zvlášť 
závažné činy odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v  jejichž důsledku došlo k 
ovlivňování utkání nebo soutěže neregulérním způsobem. Disciplinární orgán určí s ohledem 
na závažnost provinění  třídu soutěže, v níž bude moci družstvo startovat v příštím soutěžním ročníku. 

 

 

III. 

 

DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY 

 

 

Článek 11 

 

Disciplinární orgány 

 

Disciplinárními orgány rozhodujícími v  I. instanci jsou výlučně disciplinární komise, které pro své 
soutěže ustavují řídící orgány ČMFS všech územních stupňů. Žádný jiný orgán ČMFS nemůže funkci 
disciplinární komise nahradit nebo do ní zasahovat, a to ani orgán, který ji ustavil. 

 

Článek 12 

 

Pravomoc disciplinárních komisí 
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DK projednávají všechna disciplinární provinění v  ČMFS a  jsou oprávněny ukládat za ně tresty a 
další opatření  podle tohoto DŘ ČMFS. Jiné orgány ČMFS (výkonné výbory, odborné komise, atd.) 
nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit s výjimkou orgánů činných v odvolacím řízení. 

 

Článek 13 

 

Působnost disciplinárních komisí 

 

1. Do působnosti jednotlivých DK náleží: 
 

a) DK ČMFS  

- provinění jednotlivců a kolektivů působících v I. a II. celostátní lize, v I. lize žen a 
v I. lize dorostu 

- provinění jednotlivců a kolektivů v souvislosti se státní reprezentací České 
republiky 

- provinění spočívající ve zneužití práv a porušování povinností stanovených předpisy 
FIFA a prováděcími předpisy ČMFS pro agenty hráčů 

 

b) DK Řídící komise ČMFS pro Čechy 
Provinění jednotlivců a kolektivů působících v následujících soutěžích: 

- Česká fotbalová liga 
- Česká divize 
- Česká liga staršího dorostu 
- Česká liga mladšího dorostu 
- Česká divize staršího dorostu 
- Česká divize mladšího dorostu 
- Česká liga starších žáků 
- Česká liga mladších žáků 
- Česká divize starších žáků 
- Česká divize mladších žáků 
- II. liga žen 
-  

c) DK Řídící komise pro Moravu 
     Provinění jednotlivců a kolektivů působících v následujících soutěžích: 

- Moravskoslezská fotbalová liga 
- Moravskoslezská divize 
- Moravskoslezská liga staršího dorostu 
- Moravskoslezská liga mladšího dorostu 
- Moravskoslezská divize staršího dorostu 
- Moravskoslezská divize mladšího dorostu 
- Moravskoslezská liga starších žáků 
- Moravskoslezská liga mladších žáků 
- Moravskoslezská divize starších žáků 
- Moravskoslezská divize mladších žáků 
- II. liga žen 

d) DK zřízené KFS a OFS projednávají provinění jednotlivců a kolektivů            působících 
v soutěžích řízených těmito orgány 
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e) Disciplinární komise všech stupňů Svazu futsalu ČMFS projednávají všechna provinění 
jednotlivců a kolektivů působících v soutěžích řízených těmito orgány. Tresty uložené 
jednotlivcům na časové období se mezi soutěžemi fotbalu a futsalu vzájemně přenášejí. 

 

f) Dojde-li k provinění v mezinárodním utkání v tuzemsku ze strany cizince, postoupí 
příslušná DK neprodleně materiál DK ČMFS, která toto oznámí zahraničnímu 
fotbalovému řídícímu orgánu. 

 

2. Mohou-li jednotlivci působit ve více soutěžích řízených různými fotbalovými orgány, náleží 
všechna provinění do působnosti té DK, která je kompetentní pro vyšší soutěž. Toto ustanovení 
platí pro hráče, rozhodčí, delegáty a jiné funkcionáře. Příslušnost DK vyšší soutěže je dána 
zařazením provinilce na soupisku, seznam hráčů, listinu rozhodčích a podobné dokumenty 
stanovené normami nebo řídícími orgány soutěží. To však neplatí tehdy, když provinilec – 
účastník soutěže – vykonává jinou funkci než tu, pro níž je v takových dokumentech veden a 
v této jiné funkci se dopustí provinění. V takovém případě rozhoduje DK příslušná podle odst. 1. 
Disciplinární komise působící ve vyšších než oblastních a župních soutěžích mohou po vzájemné 
dohodě upravit svou působnost odchylně tak, že do působnosti disciplinární komise pro vyšší 
soutěže mohou být převzati i jednotlivci nezařazení do příslušných seznamů. 

 

3. Disciplinární komise může rozhodnout, že projednání disciplinárního provinění jednotlivce i 
kolektivu postoupí z důvodu procesní účelnosti jiné disciplinární komisi.  

 

4. Disciplinární komise ČMFS může ve zcela výjimečných případech disciplinárních provinění, které 
svými dopady dosahují na celé fotbalové hnutí, rozhodnout, že provinění jednotlivců i kolektivů 
náležejících do působnosti jiné disciplinární komise projedná ve své působnosti.  

 

5. Provinění v registračním a přestupním řízení projednávají disciplinární komise příslušné podle odst. 
1 zpravidla na základě podnětu úseku registrace nebo ORK ČMFS. 

 

6. Pro posouzení působnosti jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1. červenec každého roku. K 30. 
červnu každého roku uzavřou všechny DK materiály postupujících a sestupujících družstev a 
zašlou je příslušné DK tak, aby je měla k dispozici před zahájením nové soutěže. 

 

7. Disciplinární komise působí rovněž jako orgán ukládající disciplinární  opatření jako výkon 
rozhodnutí na podnět arbitrážní komise. 

 

 

IV. 

 

POSTUP V DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍ 

 

 

Článek 14 

 



93 
 

Zahájení disciplinárního řízení 

 

1. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem 
k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla: 

- zápis o utkání 
- zpráva delegáta utkání 
- vlastní zjištění DK 
- písemná zpráva člena řídícího orgánu nebo jeho odborné komise 
- písemné oznámení výboru oddílu či klubu  
- písemná zpráva vedoucího zahraniční výpravy. 

    

2.  Zjistí-li DK, že projednání provinění je v kompetenci jiné DK, neprodleně jí postoupí všechny 
materiály případu. 

 

3. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhodují DK bez zbytečných odkladů. Disciplinární 
řízení je zahájeno, pokud o tom rozhodne disciplinární komise a její rozhodnutí je uvedeno 
v zápise z  jednání DK. Zahájení disciplinárního řízení nemusí být shodné s nařízením 
disciplinárního jednání a předvoláním provinilce. V odůvodněných případech může DK po 
zahájení disciplinárního řízení (případně i před jeho zahájením) provádět vlastní disciplinární 
šetření. Provinilec může být v tomto případě informován až po skončení tohoto šetření. 

 

4.  Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od doby, kdy se disciplinární komise o provinění 
hodnověrně dozví uplynula doba delší než tři roky, u provinění uvedených v příloze 1, článek 8, 
v příloze 2, článek 6 a v příloze 3, článek 9  nelze zahájit, pokud uplynulo více než 5 let. O této 
skutečnosti rozhodne disciplinární komise svým rozhodnutím. To se však netýká provinění, které 
je předmětem trestního řízení. V takovém případě je možno disciplinární řízení zahájit kdykoliv 
v průběhu trestního řízení, nejpozději však do 30 dnů ode dne pravomocného rozhodnutí soudu ve 
věci samé.  

 

Článek 15 

 

Průběh disciplinárního řízení 

 

1. DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. 
 

2. K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou 
sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály. 
Úhrada nákladů pro svědky se provádí z prostředků fotbalového orgánu nebo z prostředků klubu, 
jehož je provinilý členem nebo příslušníkem. O způsobu úhrady rozhodne DK. Pro úhradu 
nákladů platí obdobně ustanovení čl. 6, odst. 7 a 8. 

 

Článek 16 

 

Účast provinilce 
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1. Provinilec je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit i písemně 
s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Bez písemného vyjádření nebo 
účasti provinilce nebude DK případ projednávat. Nedostaví-li se provinilec na zasedání DK nebo 
nebude-li jeho omluva uznána disciplinární komisí za opodstatněnou, bude případ projednán bez 
jeho účasti a to i bez písemného souhlasu s projednáním provinění bez jeho účasti. V případě 
předvolání provinilce disciplinární komisí je tento provinilec povinen se disciplinárního řízení 
zúčastnit. Funkcionářům kolektivů je předvolání zasíláno prostřednictvím kolektivů, které 
odpovídají za účast provinilců na disciplinárním jednání. V předvolání sdělí DK provinilci stručně 
důvody, které k jeho předvolání vedly.  
 

2. Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu 
kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu a kapitán podepsal, je tím hráč vyrozuměn o 
tom, že se jeho provinění bude projednávat na nejbližším zasedání disciplinární komise. Dostaví-li 
se hráč na zasedání disciplinární komise a ta nemůže z jakýchkoli důvodů případ projednat, budou 
cestovní výlohy hráče na toto zasedání uhrazeny z prostředků řídícího orgánu. 

 

3. Kolektiv, jehož je provinilý členem nebo příslušníkem, může DK zaslat své stanovisko 
k provinění a výši trestu. 

 

4. Vyžaduje-li to povaha provinění, předvolá DK k projednání případu odpovědné funkcionáře 
kolektivu. Za účast všech předvolaných odpovídá kolektiv s výjimkou družstva. Nemůže-li DK 
případ projednat z objektivních důvodů, hradí cestovní výlohy předvolaných funkcionářů 
příslušný řídící orgán. 

 

5. V disciplinárním řízení nelze použít zastoupení provinilce či předvolaného jinou osobou. 
 

 

 

Článek 17 

 

Zastavení závodní činnosti a zákaz výkonu funkce v průběhu disciplinárního řízení 

 

1. Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu 
kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu a kapitán podepsal, má okamžitě zastavenou 
závodní činnost. Zastavení závodní činnosti platí i v případě, kdy je po utkání v zápisu na pokyn 
delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. Tyto 
skutečnosti bere oddíl či klub na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o 
utkání. 

2. Okamžité zastavení závodní činnosti neplatí, byl-li hráč vyloučen v mezistátním nebo 
mezinárodním utkání hraném v tuzemsku i v zahraničí. 

 

3. Okamžité zastavení závodní činnosti se nevztahuje na start hráče v mezistátních a mezinárodních 
utkání, včetně soutěží řízených FIFA a UEFA. 

4. Hráč, který se bez řádné omluvy nedostaví k reprezentačnímu, přípravnému nebo výběrovému 
utkání, má dnem následujícím po dni stanoveného srazu zastavenou závodní činnost až do 
vyšetření případu. 
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5. V případech závažných disciplinárních provinění může rozhodnout DK o zastavení závodní 
činnosti nebo zákazu výkonu funkce jednotlivce kdykoliv v průběhu disciplinárního řízení. Toto 
opatření musí být jednotlivci vždy sděleno písemně.  

 

Článek 18 

 

Závěr disciplinárního řízení 

 

1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto 
DŘ v případě, že k provinění došlo nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění 
nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může DK též od potrestání upustit. 
 

2. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat: 
    - přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání 

    - charakteristiku provinění, za které byl trest uložen 

          - ustanovení DŘ, podle kterých byl trest uložen 

 - poučení o možnosti odvolání 

 

3. Trest musí být s výjimkou trestů za napomínání hráčů vykonán, byť jeho přenesením do nového 
soutěžního ročníku nebo do jiné soutěže. 
 

4. Byl-li uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce za takové provinění, 
které vyžaduje uplatnění tohoto postihu i v jiném sportovním odvětví, oznámí DK tuto skutečnost 
příslušnému řídícímu orgánu soutěží tohoto sportu. 

 

 

 

Článek 19 

 

Účinnost disciplinárních trestů 

 

1. Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu, 
případně dnem následujícím po uplynutí již uloženého disciplinárního trestu. 
 

2. Byla-li hráči zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení (viz čl. 17, odst. 1 a 
4) nebo v průběhu disciplinárního řízení (viz čl. 17, odst. 5), začíná účinnost trestu dnem zastavení 
závodní činnosti. Toto ustanovení platí i pro zákaz výkonu funkce. 

 

3. Tresty za provinění v přestupním řízení se ukládají s účinností ode dne, který stanoví DK ve svém 
rozhodnutí. 

 

Článek 20 
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Dokumentace disciplinárního řízení 

 

1. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech 
disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím pověřený zástupce. 
 

2. O svém rozhodnutí vyrozumí DK písemně členský klub, jehož je provinilec členem nebo 
příslušníkem. Je-li provinilec nebo zástupce kolektivu jednání DK přítomen, může být rozhodnutí 
DK vyhlášeno ústně. I v takovém případě je však pro počátek běhu lhůty k odvolání rozhodný den 
písemného doručení rozhodnutí DK nebo den jeho zveřejnění v úředních zprávách řídícího 
orgánu.  

 

V. 

 

ZÁSADY PRO UKLÁDÁNÍ DISCIPLINÁRNÍCH TRESTŮ 

 

 

Článek 21 

 

Ukládání trestů 

 

1. Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější 
a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 
 

2. Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.  
 

3. Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze za tentýž skutek vést 
další disciplinární řízení. 

 

Článek 22 

 

Polehčující okolnosti 

 

Při ukládání trestu považují DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý: 

- byl vyprovokován 
- před proviněním se řádně choval 
- nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil 
- projevil upřímnou lítost 
- sám oznámil provinění, kterého se dopustil 
- napomáhal účinně při objasňování svého provinění 
 

Článek 23 

 

Přitěžující okolnosti 
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Při ukládání trestu považují DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý: 

- se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě 
- se dopustil provinění jako funkcionář 
- svedl k provinění jiného 
- se dopustil více provinění 
- se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně potrestán 
- svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže 
 

 

VI. 

 

ODVOLÁNÍ 

 

Článek 24 

 

Odvolací orgány 

 

1. Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. 
Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný, než on sám. Je-li potrestáno družstvo, může 
podat odvolání kterýkoliv jeho člen. V případě potrestání členského klubu  se může odvolat pouze 
příslušný orgán (výbor, představenstvo, správní rada apod.). 
 

2. O odvolání rozhodují odvolací orgány podle Stanov ČMFS (výkonné výbory, ORK) 
 

Článek 25 

 

Podání odvolání 

 

1. Odvolání podává potrestaný písemně do 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí 
k příslušnému odvolacímu orgánu (čl. 24 odst. 2). 
 

2. Odvolání se zasílá v opise DK, která rozhodla o potrestání. 
 

3. DK zašle písemné podklady a své stanovisko příslušnému odvolacímu orgánu. 
 

4. Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek. 
 

 

5. Součástí odvolání je odvolací poplatek ve výši: 
a) odvolání proti rozhodnutí DK ČMFS                10.000,- Kč, 
b) odvolání proti rozhodnutí DK ŘKČ a DK ŘKM          5.000,- Kč, 
c) odvolání proti rozhodnutí DK KFS                        3.000,- Kč, 
d) odvolání proti rozhodnutí DK OFS                          1.000,- Kč. 
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6. Odvolací poplatek v soutěžích mládeže a žen spadajících do kompetence DK uvedených v odst. 5 
se stanoví v poloviční výši poplatků tam uvedených. 
 

7. Odvolací poplatek se vrátí odvolateli, jestliže odvolací orgán zruší nebo změní rozhodnutí DK ve 
prospěch odvolatele. 

 

8. Podané odvolání musí splňovat následující náležitosti: 
a) název a adresa klubu nebo jméno a adresa jednotlivce, kteří odvolání podávají (případně 

telefonní kontakt), 
b) označení rozhodnutí disciplinární komise, důvod odvolání a krátký popis sporné události, 
c) označení důkazů (svědků, listin apod.), 
d) razítko a dva podpisy oprávněných zástupců klubu nebo podpis, pokud odvolání podává 

jednotlivec, 
e) podací lístek od doporučeného dopisu, jímž bylo odvolání zasláno též disciplinární komisi, 

která rozhodla v I. Instanci,, 
f) doklad o úhradě poplatku z odvolání, který se prokazuje odvolacímu orgánu příslušnou 

poštovní poukázkou, 
g) doklad o úhradě peněžité pokuty, pokud byla disciplinární komisí uložena. 
 

 

Články 26, 27 a 28 jsou vypuštěny. 

 

VII. 

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

 

Článek 29 

 

Poplatek z disciplinárního řízení 

 

1. Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady 
disciplinárního řízení. 

 

2. Pro jednotlivé soutěže je výše poplatku stanovena takto: 
a) u I. a II. ligy                                                                 1 500,- Kč, 
b) u ČFL a MSFL                                                                500,- Kč, 
c) u české a moravskoslezské divize                                   300,- Kč, 
d) u I. ligy dorostu, ČDL a MSLD                                      150,- Kč, 
e) u krajských přeborů                                                         150,- Kč, 
f) u všech ostatních soutěží mužů                                       100,- Kč,   
g) u všech ostatních soutěží mládeže a žen                           50,- Kč. 

 

3. Příslušný poplatek musí být zaplacen při disciplinárním řízení podle čl. 17, odst. 1 a 4 do dne 
projednávání. Doklad o zaplacení musí být příslušné DK předložen před zahájením jednání. Není-
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li doklad předložen, DK případ neprojedná. Nebude-li doklad předložen do 14 dnů, bude případ 
projednán s vyvozením disciplinárních opatření vůči kolektivu, který za úhradu poplatku 
odpovídá. 
 

4. Ustanovení odst. 1 až 3 se vztahují i na projednání napomínání hráčů. 
 

5. V ostatních disciplinárních řízeních rozhodne o úhradě stanovených poplatků DK. 
 

Článek 30 

 

Záznamy trestů 

 

Tresty uložené DK se všem provinilcům zaznamenávají do evidence DK. Záznamy je oprávněna 
provádět pouze příslušná DK. Kapitán, případně i vedoucí družstva, stvrzuje svým podpisem v zápisu 
o utkání, že nastoupivší hráči nevykonávají trest zastavení závodní činnosti. 

 

Článek 31 

 

Změny trestů 

 

1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a 
uzavření hřiště lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně 
odložit na zkušební dobu od tří měsíců do jednoho roku. K žádosti je třeba přiložit doklad o 
úhradě poplatku ve výši a za podmínek stanovených v čl. 29. 
 

2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (disciplinární nebo 
odvolací orgán nebo ORK). 

 

 

VIII. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Tento disciplinární řád schválil výkonný výbor ČMFS dne 25. května 1993. Jeho změny a doplňky 
byly uvedeny v  jednotlivých vydáních zveřejněných v Souborech předpisů ČMFS a jejich doplňcích 
pro soutěžní ročníky 1994-1995 až 2005-2006. Poslední novela DŘ byla schválena výkonným 
výborem ČMFS dne 1. června 2006. Toto úplné znění nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.  

 

 

PŘÍKLADOVÉ SAZEBNÍKY PROVINĚNÍ A TRESTŮ 

 

 

PŘÍLOHA 1 
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Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění jednotlivců 

(hráči, trenéři a funkcionáři) 

 

 

1.  Nesportovní chování na hřišti. 

 

      Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem z hry, např. 
pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu nebo vhazování, nedodržení 
předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání zranění, zakopávání míče, svévolné 
opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, zmaření brankové příležitosti zastavením 
útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou hrou rukou ve 
vlastním pokutovém území a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel. 

 

      Trestá se důtkou nebo zastavením závodní činnosti na jeden až čtyři týdny. 

 

2. Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli a divákům. 

 

a) nadávky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden až čtyři týdny. 

 

b) hrubé urážky,  vyhrožování, verbální projevy hanobící příslušnost k rase, národu nebo etniku, 
jiné projevy porušující občanské soužití a jiné 

 

Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na tři týdny až šest 
měsíců. 

 

3. Nesportovní chování vůči rozhodčím, delegátům nebo funkcionářům řídících orgánů. 
 

a) kritizování, posuňky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí a jiné 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na dva až šest týdnů 

 

b) urážky, vulgární výrazy, plivnutí a jiné 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na tři týdny až šest měsíců 

 

c) vyhrožování a jiné 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden až devět měsíců. 
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      Za provinění v bodech b) a c) nelze uložit podmíněný trest. 

 

4.   Provinění proti pravidlu XII „Pravidel fotbalu“ část B. 

 

h) nedošlo-li ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti na jeden až čtyři týdny 

 

i) jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zejména mělo-
li za následek pracovní neschopnost postiženého 

 

            Trestá se zastavením závodní činnosti na jeden až tři měsíce. 

 

      Za provinění v bodu b) nelze uložit podmíněný trest. 

 

5.   Provinění proti pravidlu XII „Pravidel fotbalu“ část A. 

 

a) nedošlo-li ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti na dva týdny až dva měsíce 

 

b) jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zejména mělo-
li za následek pracovní neschopnost postiženého 

 

            Trestá se zastavením závodní činnosti na šest týdnů až osm měsíců. 

       

      Za provinění v bodu b) nelze uložit podmíněný trest. 

 

 

6.  Vyloučení po předchozím napomenutí. 

 

a) byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl jinak napomenut 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti na jeden až dva týdny 

 

b) byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl vyloučen i bez 
předchozího napomenutí 

 

            Trestá se podle příslušných článků této přílohy za přestupek, za který byl vyloučen. 
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7.   Tělesné napadení. 

 

      Napadení soupeře, napadení spoluhráče, trenéra nebo funkcionáře a oplácení takového napadení na 
hrací ploše: 

 

a) cloumáním, vrážením, udeřením napadeného míčem a jiným podobným způsobem, jestliže 
nedošlo ke zranění napadeného 

 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na dva týdny až dva 
měsíce 

 

b) kopnutím nebo udeřením, včetně pokusu o kopnutí nebo udeření, podražením napadeného 
(nastavením nebo zahákováním nohy, skrčením se před nebo za napadeným či jiným 
způsobem s úmyslem jeho pád) a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění 
napadeného 

 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na tři týdny až čtyři 
měsíce 

 

c) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek 
pracovní neschopnost napadeného 

 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na tři měsíce až dva roky 

   

      Napadení soupeře, spoluhráče, trenéra, funkcionáře nebo diváka a oplácení napadení mimo hrací 
plochu v areálu hřiště, tj. v prostoru přístupném na vstupenky i mimo něj (dle vymezení pravidly 
pořadatelské služby): 

 

d) jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na dva až osm měsíců 

 

e) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek 
pracovní neschopnost napadeného 

 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na tři měsíce až pět let. 

 

     Napadení rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj: 

 

f) násilným cloumáním, násilným vrážením, násilným vyražením píšťalky z úst, udeřením, 
kopnutím, úmyslným podražením, úmyslným prudkým udeřením míčem nebo jiným 
předmětem a jiným způsobem napadení 
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Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na šest měsíců až pět let. 

 

      Za provinění v bodech c) až f) nelze uložit podmíněný trest. 

 

8.   Nesportovní a nekalé ovlivňování průběhu utkání, soutěže a podobně. 

 

      Ovlivňování průběhu utkání, soutěže a podobně způsobem, který  je v rozporu se stanovami, řády, 
předpisy, rozhodnutími orgánů ČMFS,  ať již přímo nebo prostřednictvím jiné osoby, nebo jednání 
k takovému ovlivňování směřující nebo jej umožňující nebo nabídnutí takového ovlivňování a 
podobně. 

 

      Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na  12 měsíců až 15 let. 

 

9.  Nesprávnosti při přestupech, registraci a uzavírání smluv. 

 

a) neodpovědný přístup při provádění přestupu, uvádění nesprávných údajů na přestupních 
náležitostech, jejich zatajování nebo falšování a jiné 

 

      Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden až šest měsíců 

 

b) neodpovědný přístup při uzavírání, dodržování a rušení smluv hráčů nebo trenérů 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden až devět měsíců, 
případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ. 

 

c) vyžadování, přijetí nebo poskytnutí úplaty za přestup mimo rámec smluvních ujednání mezi 
hráčem a klubem nebo uzavření smlouvy v rozporu splatnými předpisy. 

 

            Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct 
měsíců, případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ. 

 

10.  Neoprávněné nastoupení hráče k utkání. 

 

      Nastoupení hráče po vyloučení, nastoupení hráče v trestu zastavení závodní činnosti, neoprávněné 
nastoupení za jiný oddíl, na cizí, neplatný nebo zfalšovaný registrační průkaz, a podobně: 

 

      Hráč: 

a) v přátelském a jiném utkání 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti na dva až šest týdnů. 
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b) v soutěžním utkání 
 

            Trestá se zastavením závodní činnosti na jeden až tři měsíce. 

 

     Vedoucí družstva, trenér, případně kapitán družstva za umožnění neoprávněného startu hráče: 

 

c) v přátelském a jiném utkání 
 

Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na dva týdny až tři 
měsíce. 

 

d) v soutěžním utkání 
 

Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden až šest měsíců. 

 

11. Porušování zákonů, stanov, řádů a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů. 

 

      Falšování dokladů a jiných písemností, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních, 
nepravdivé svědecké výpovědi, nakládání s finančními a hmotnými prostředky v rozporu se 
zákony a řády ČMFS, nedodržování či porušování rozhodnutí orgánů ČMFS a podobně. 

 

      Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden měsíc až dva roky, 
případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ. 

 

12. Nedostatečně omluvená neúčast nebo neomluvení se k reprezentaci, přípravnému nebo 
výběrovému utkání. 

 

Trestá se zastavením závodní činnosti na dva týdny až tři měsíce, případně dalšími opatřeními 
nebo pokutou dle tohoto DŘ. 

 

13. Porušování zákazu o používání dopingu. 

 

      Trestá DK podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR v platném znění a podle 
ustanovení tohoto DŘ. 

 

14. Napomínání hráčů. 

 

a) Napomínání hráčů se eviduje a trestá v jedné soutěži a v jednom soutěžním ročníku. Zvlášť se 
evidují a trestají napomínání v Poháru ČMFS. Kluby jsou povinny vést vlastní evidenci podle 
zápisu o utkání potvrzeného kapitánem družstva.  

            Postihy za napomínání se stanoví takto: 
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(1) po čtvrtém napomenutí zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání 
(2) po osmém napomenutí zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání 
(3) po dvanáctém napomenutí zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání 
(4) po šestnáctém napomenutí zastavení závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání 
(5) po dvacátém napomenutí zastavení závodní činnosti na pět soutěžní utkání. 

 

b) Trest za napomínání je samostatný a nelze jej vztahovat na případný podmíněně odložený 
trest. Je-li hráč v jednom utkání napomínán i vyloučen, uloží disciplinární komise trest za 
vyloučeni samostatně. Napomínání se započítává zvlášť, takže hráč může obdržet trest 
za napomínání i vyloučení.  Trest za napomínání se uděluje jako první. Uložený trest musí být 
v každém případě vykonán, byť jeho přenesením do nového soutěžního ročníku stejné 
soutěže. 
 

c) O tom, zda bude napomínání evidováno a trestáno, rozhodne příslušný řídící orgán. Ten také 
může v rozpisu soutěže stanovit za určitý počet případů napomínání hráče (bod a)) místo 
trestu zastavení závodní činnosti trest peněžité pokuty podle čl. 6. 

 

15. Neplnění podmínek před arbitrážní komisí ČMFS uzavřeného smíru nebo jejího rozhodnutí. 
 

      Trestá se po předchozím písemném upozornění zastavením závodní činnosti či zákazem výkonu 
funkce. Disciplinární komise uvolní hráči činnost či odvolá zákaz výkonu funkce případně upustí 
od dalšího potrestání na základě podnětu arbitrážní komise poté, kdy jí hráč či funkcionář prokáže, 
že svou povinnost splnil (čl. 4, odst. 5 Statutu Arbitrážní komise ČMFS). 

 

16. Znevážení jména fotbalu 

 

Provinění znevažující jméno ČMFS, jeho členů, orgánů, funkcionářů a účastníků soutěží, tj. 
jakékoliv jednání, které poškozuje jméno fotbalu před mezinárodními  fotbalovými orgány, před 
veřejností a ve sdělovacích prostředcích a podobně. 

 

      Trestá se peněžitou pokutou, případně i zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce 
na 12 měsíců  až patnáct let. 

 

 

PŘÍLOHA 2 

 

Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění kolektivů 

(tělovýchovné jednoty, kluby, oddíly a podobně a družstva) 

 

 

1. Výtržnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři. 
 

a) nesportovní chování, rvačka, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jiné 
jednotlivé případy v areálu hřiště při utkání i po utkání 
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            Trestá se důtkou případně pokutou pořádajícímu kolektivu, případně dalšími opatřeními dle 
zvážení DK (zvýšení počtu pořadatelů, dohled úředního orgánu na náklady klubu na několik 
utkání a podobně), 

 

b) hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, házení papírů, dělobuchů či jiných předmětů do 
hřiště, verbální projevy hanobící příslušnost k rase, národu nebo etniku, jiné projevy 
porušující občanské soužití, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčích 
nebo hráčů a jiné masové výtržnosti v areálu hřiště při utkání i po utkání 

 

Trestá se pokutou kolektivu, případně uzavřením hřiště nebo nařízením sehrát utkání bez 
přítomnosti diváků, na jedno až tři soutěžní utkání pořádajícímu kolektivu a dalšími 
opatřeními jako v bodě a), 

 

c) inzultace rozhodčího, napadení úředního činitele nebo napadení hráčů či funkcionářů 
některého kolektivu; za hráče a funkcionáře se považují osoby, které podle směrnic mají právo 
se pohybovat v prostoru hrací plochy, pokud došlo k napadení či inzultaci divákem 

 

Trestá se pokutou kolektivu, případně uzavřením hřiště nebo nařízením sehrát utkání bez 
přítomnosti diváků, na jedno až tři soutěžní utkání pořádajícímu kolektivu a dalšími 
opatřeními k zamezení opakování, 

 

d) napadení či inzultace, pokud došlo k napadení či inzultaci hráčem nebo funkcionářem 
 

            Trestá se pokutou kolektivu, případně odebráním až 12 soutěžních bodů družstvu, jehož 
příslušníci se napadení či inzultace dopustili, a dalšími opatřeními k zamezení opakování. 

 

Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je kolektiv povinen nahlásit ihned řídícímu 
orgánu soutěže jména a adresy viníků. 

 

  

2. Zaviněné nenastoupení družstva k utkání. 
 

a) v přátelském a jiném utkání 
 

      Trestá se důtkou kolektivu a úhradou vzniklých prokazatelných nákladů, 

 

b) v soutěžních utkáních 
 

            Trestá se pokutou kolektivu, případně odebráním tří soutěžních bodů družstvu a úhradou 
vzniklých prokazatelných nákladů. 

 

3. Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře nebo závěrečného 
pozdravu celým kolektivem. 
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      Trestá se důtkou nebo pokutou kolektivu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK. 

 

4. vypuštěn 
5. vypuštěn 
 

6. Nesportovní a nekalé ovlivňování průběhu utkání,  soutěže a podobně. 
 

Ovlivňování průběhu utkání, soutěže a podobně více hráči, trenérem nebo funkcionářem kolektivu 
způsobem, který je v rozporu se stanovami, řády, předpisy, rozhodnutími orgánů ČMFS,  ať již 
přímo nebo prostřednictvím jiné osoby, nebo jednání k takovému ovlivňování směřující nebo jej 
umožňující nebo nabídnutí takového ovlivňování a podobně.  

 

Trestá se pokutou kolektivu a odebráním až dvaceti soutěžních bodů, případně vyloučením 
družstva ze soutěže nebo dalšími opatřeními dle zvážení DK. 

 

7. Porušování zákonů, stanov, řádů a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů. 
 

Falšování dokladů a jiných písemností, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních, 
nakládání s finančními a hmotnými prostředky v rozporu se zákony a řády ČMFS, nezajištění 
hráčů k reprezentaci, nedodržování nebo porušování rozhodnutí orgánů ČMFS, hrubé nebo 
opakované porušování řádů a předpisů ČMFS a podobně. 

 

Trestá se důtkou nebo pokutou kolektivu, náhradou vzniklých škod  a nákladů, případně dalšími 
opatřeními dle zvážení DK. 

 

8. Porušování zákazu o používání dopingu. 
 

Trestá DK podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR v platném znění a podle 
ustanovení tohoto DŘ. 

 

9. Potrestání viníků. 
 

Ve všech případech, kdy dojde ke kolektivnímu provinění zaviněním konkrétních osob, uloží DK i 
tresty těmto osobám podle příslušných článků přílohy 1 tohoto DŘ. 

 

10. Nedobytnost trestů a peněžních plnění, neplnění podmínek před Arbitrážní komisí ČMFS 
uzavřeného smíru nebo jejího rozhodnutí. 
V případech nedobytnosti trestu pokuty a peněžních plnění stanovených řády a předpisy ČMFS či 
rozhodnutími řídících orgánů, v případech neplnění povinností před Arbitrážní komisí uzavřeného 
smíru nebo jejího rozhodnutí, rozhodne disciplinární komise po předchozím písemném upozornění 
o odebrání tří soutěžních bodů družstvu, za jehož provinění, nebo z jehož činnosti nedobytné 
plnění vzniklo. Pokud nelze určit nebo postihnout (např. pro odhlášení nebo nepřihlášení se do 
soutěže) družstvo, z jehož provinění nebo z jehož činnosti nedobytné plnění vzniklo, odebere 
disciplinární komise tři soutěžní body A družstvu dospělých. 

      Toto opatření lze použít i opakovaně pokud nebude dosaženo splnění předmětné povinnosti. 
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PŘÍLOHA 3 

 

Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění rozhodčích a delegátů utkání 

 

 

Vzhledem k odborné specializaci rozhodčích a delegátů si může DK vyžádat stanovisko příslušných 
odborných komisí. Disciplinární trest je však ve výlučné pravomoci příslušné DK. 

 

1. Nedostavení se k utkání bez omluvy nebo dostavení se k utkání ve stavu, který vylučuje možnost 
řídit utkání. 

 

      Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden týden až dvanáct měsíců. 

 

2. Nedostatečné nebo nesprávné vyplnění zápisu o utkání nebo zprávy delegáta. 
 

a) neuvedení nebo nesprávné uvedení údajů, které jsou podstatné pro vyhodnocení utkání 
příslušným řídícím orgánem soutěže (např. neuvedení vítěze utkání, nesprávné uvedení 
výsledku utkání, neuvedení skutečného začátku utkání, nesprávné uvedení výše náhrady za 
řízení utkání,nepodepsání zápisu kapitánem nebo rozhodčím a podobně) 

 

            Trestá se důtkou až zákazem výkonu funkce na jeden až čtyři týdny,  

 

b) neuvedení nebo nesprávné uvedení údajů, které jsou podstatné pro disciplinární nebo 
sportovně technické řízení (např. neuvedení udělených osobních trestů nebo jiných opatření 
vůči příslušníkům družstev, nesprávné popsání přestupků, neodůvodněné odmítnutí zapsání 
námitek kapitána na přední straně zápisu, uvedení nesprávných údajů o konfrontaci nebo 
identifikaci hráčů, neuvedení údajů nebo nesprávné údaje o střídajících hráčích a podobně) 

 

             Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až  tři měsíce. 

 

3. Úmyslně nesprávné vyplnění zápisu o utkání nebo úmyslně nesprávné údaje ve zprávě delegáta. 
 

Nesprávné údaje v zápisu o utkání nebo zprávě delegáta byly uvedeny nebo správné údaje nebyly 
uvedeny úmyslně se záměrem uvést řídící orgán v omyl. 

 

Trestá se zákazem výkonu funkce na dva až dvanáct měsíců. 

 

4. Závažné porušení předpisů orgánů ČMFS. 
 

Zamlčení inzultace nebo jiných událostí, které by měly za následek nezahájení nebo předčasné 
ukončení utkání, připuštění hráče ke hře bez platného registračního průkazu, uvádění 
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nepravdivých svědeckých výpovědí před orgány, požadování nesprávné výše náhrady, nezahájení 
nebo předčasné ukončení utkání z důvodů, které neuvádějí pravidla fotbalu nebo jiná obdobně 
závažná porušení řádů a předpisů ČMFS. 

 

     Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců. 

 

 

5. Převzetí řízení utkání, na které se nedostavil delegovaný rozhodčí před uplynutím čekací doby 
nebo svévolná delegace k utkání. 

 

Trestá se zákazem výkonu funkce na dva až dvanáct měsíců. 

 

6. Pokračování v řízení utkání, které bylo delegovaným rozhodčím předčasně ukončeno. 
 

Trestá se zákazem výkonu funkce na tři až dvacet čtyři měsíců. 

 

7. Urážky hráčů, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků.  
 

Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců. 

 

8. Tělesné napadení. 
 

Napadení hráčů, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv způsobem na 
hrací ploše či v areálu hřiště, před utkáním, v jeho průběhu i po utkání. 

 

a) nedošlo-li ke zranění napadeného 
 

Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců, 

 

b) došlo-li ke zranění napadeného 
 

Trestá se zákazem výkonu funkce na šest až dvacet čtyři měsíců. 

 

9. Nesportovní a nekalé ovlivňování průběhu utkání, soutěže a podobně. 
 

Ovlivňování průběhu utkání, soutěže a podobně způsobem, který je v rozporu  se stanovami, řády, 
předpisy, rozhodnutími orgánů ČMFS, ať již přímo nebo prostřednictvím jiné osoby, nebo jednání 
k takovému ovlivňování směřující nebo jej umožňující nebo nabídnutí takového ovlivňování 
a podobně.  

 

Trestá se zákazem výkonu funkce na šest měsíců až patnáct let. 
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10. Porušování zákonů, Stanov, řádů a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů. 

 

Falšování dokladů a jiných písemností, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních, 
nepravdivé svědecké výpovědi, nakládání s finančními a hmotnými prostředky v rozporu se 
zákony a řády ČMFS, nedodržování či porušování rozhodnutí orgánů ČMFS a podobně. 

 

      Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden měsíc až dva roky, 
případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ. 

  

Příloha 4 

 

Nediskriminace 

 

1) Každý, kdo veřejně hanobí, diskriminuje nebo ponižuje jiného urážlivým způsobem s ohledem na 

rasu, barvu pleti, jazyk, víru nebo etnický původ, nebo se dopouští jakéhokoli jiného 

diskriminujícího anebo hanobícího chování, bude potrestán zastavením závodní činnosti nejméně 

na pět zápasů ve všech soutěžích. Kromě toho bude provinilec potrestán zákazem vstupu na 

stadion a pokutou 20.000 CHF. Bude-li provinilcem funkcionář, bude pokuta činit nejméně 

30.000 CHF. 

 

2)   Pokud při zápase budou diváci vystavovat transparenty s diskriminujícími nápisy nebo se 

dopustí jakéhokoli jiného diskriminujícího anebo hanobícího chování, příslušný orgán potrestá 

asociaci nebo klub podporovaný dotyčnými diváky pokutou nejméně 30.000 CHF a rozhodne, 

aby se příští soutěžní zápas odehrál bez diváků. Pokud nebude možné jednoznačně stanovit, zda 

jsou tito diváci příznivci jedné či druhé fotbalové asociace nebo klubu,uhradí pokutu asociace 

nebo klub, který je pořadatelem utkání. 

 

3)   Divák, který se dopustil přestupku popsaného v odst. 1 anebo 2 tohoto článku, bude mít zakázán 
vstup na stadion po dobu nejméně dvou let. 

 

 

4)  Pokud lze hráče, funkcionáře nebo diváka chovajícího se diskriminujícím nebo hanobícím 
způsobem spojit přímo s konkrétním týmem, budou tomuto družstvu odebrány tři body za první případ 
tohoto přestupku. V případě, že se přestupek bude opakovat podruhé, družstvu bude odebráno šest 
bodů, a v případě dalšího přestupku bude tým vyloučen ze soutěže. 

V případě zápasů odehraných bez udělení bodů bude dotyčný tým diskvalifikován. 
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5)  Svazy a asociace jsou povinny zahrnout ustanovení tohoto článku do svého disciplinárního řádu a 
stanov a vymáhat stanovené sankce. Pokud některá asociace nebude ustanovení tohoto článku 
dodržovat, bude vyloučena z mezinárodní fotbalové soutěže na dobu dvou let. 

 

 

 


