Cílem mé práce je analyzovat právní úpravu zdaňování sportovců. Důvodem k tomu je
fakt, že sport v naší době není pouze volnočasovou aktivitou, ale může být i velice
významným zdrojem příjmů sportovců, sportovních organizací a dalších subjektů, které jsou
povinny platit daně.
Sám mám navíc ke sportu a sportovnímu prostředí velice blízký vztah, takže je pouze
logické, že jsem využil možnosti spojení sportovní tematiky a předmětu mého studia, kterým
je samozřejmě právo.
Práce je složena ze sedmi kapitol, přičemž každá z nich se zabývá různými daňově
právními aspekty, stejně jako aspekty sportovního prostředí.
První kapitola je úvodní a definuje základní pojmy, jež se v práci vyskytují. Jsou to
například pojmy sportovec, sport, sportovní organizace. Také obsahuje podkapitoly, které se
věnují historii, právní formě činnosti sportovců (hledisko profesionálních sportovců
v individuálních sportech a kolektivních) a srovnání této problematiky s ostatními evropskými
státy a Evropskou unií.
Druhá kapitola analyzuje klíčový rozsudek českého Nejvyššího správního soudu o
právní formě činnosti sportovců. Z něho vyplývá, že profesionální sportovci v kolektivních
sportech mohou působit kromě zaměstnaneckého poměru i jako osoby samostatně výdělečně
činné.
Třetí kapitola je rozčleněna do čtyř částí a nabízí pohled na zdaňování sportovců.
První část popisuje a vysvětluje daň z příjmů. Druhá část se věnuje dani z přidané hodnoty.
Třetí část dani silniční a čtvrtá část srovnává daň darovací a sponzorování.
Čtvrtá kapitola pojednává o složité problematice zdaňování cen ze sportovních soutěží.
Tato kapitola se skládá ze dvou částí. Ta první vysvětluje situaci, kdy se sportovní soutěž
koná v České republice a porovnává rozdíly mezi tím, když má cena ze sportovní soutěže
hodnotu do 10 000 Kč a když má hodnotu vyšší. Druhá část řeší, jak postupovat v případě, že
se sportovní soutěž koná v zahraničí.
Kapitola pátá se soustředí na zdaňování rozhodčích a vypořádává se, se stejnými
otázkami jako kapitola třetí v případě zdaňování sportovců.

Šestá kapitola zkoumá mezinárodní zdanění, obzvláště pak problematiku dvojího
zdanění. Tato oblast je v dnešní době velice důležitá, jelikož velký počet sportovců působí
v jiné zemi, než v té kde mají trvalé bydliště.
Sedmá kapitola poskytuje náhled na problémy, které způsobují daňové ráje. Značné
množství sportovců se snaží převést své trvalé bydliště do zemí označovaných za daňové ráje,
aby se vyhnuli zdanění svých příjmů. Osobně shledávám tento postup jako nezodpovědný ve
vztahu k jejich skutečným zemím původu.
Závěry z jednotlivých problémů jsou uváděny průběžně v příslušných kapitolách.
Také v závěru mé práce je poukázáno na problémy a jejich řešení. Musím však poznamenat,
že zdaňování sportovců je poměrně novou částí finančního práva, což vede k tomu, že jde o
relativně komplikovanou oblast. Je upravena v příliš mnoha různých zákonech, jejichž
ustanovení se poté vzájemně střetávají. To je také důvodem, proč navrhuji přijetí nového
zákona, řešícího tuto problematiku. Případný „zákon o sportu a sportovcích“ by měl
komplexně upravovat tuto oblast a problémy, které při činnosti sportovců vyvstávají.

