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Úvod  

Téma mé práce jsem si zvolil z logického d�vodu, totiž že mi je sportovní 

prost�edí velice blízké a samotný sport zabírá zna�nou �ást mého volného �asu. 

Možnost využít této záliby p�i studiu práva, konkrétn� da�ov� právní oblasti jsem si tak 

nemohl nechat ujít. Obzvlášt�, když je problematika sportu v návaznosti na její �ím dál 

významn�jší ekonomickou složkou a tudíž i da�ové hledisko v dnešní dob� tak aktuální.  

V souvislosti se zam��ením mého studia je tak zvolená tématika právní úpravy 

zda�ování sportovc� pouze kauzálním vyúst�ním t�chto okolností.  

 T�žko �íci, zda baron Coubertin p�i obnov� olympijské myšlenky tušil, jak 

významnou celospole�enskou roli sport získá. Faktem však je, že v sou�asnosti má 

sport tak zna�ný ekonomický (krom jiného) dopad, že jeho vliv jednoduše nem�žeme 

p�ehlížet. V rámci sportovní �innosti vznikají, m�ní se a zanikají právní vztahy tak 

dynamicky, jako v málokteré oblasti lidské �innosti. A jedním z t�chto vztah� jsou 

práv� otázky da�ov� právní.  

 Sportovní �innost je natolik specifická, že p�i jejím provozování vyvstává tolik 

otázek a problém�, než na kolik nám právní �ád zvládá odpovídat. Pokud se k tomu 

navíc p�ipojí sou�asný stav, kdy celá �ada profesionálních sportovc� vyd�lává p�ímo 

astronomické �ástky, nezbývá než konstatovat, že problematika zda�ování sportovc� si 

zaslouží naši bližší pozornost. P�i podrobn�jším studiu nejd�ležit�jších tuzemských 

da�ových zákon� (zákon o dani z p�íjm�, zákon o dani z p�idané hodnoty a dalších) 

zjistíme, že zákonodárce byl v��i sportovní �innosti pon�kud skoupý a krom� n�kolika 

málo ustanovení této problematice nev�noval p�íliš pozornosti. Výsledkem je zna�n�

komplikovaná a nep�ehledná situace, kterou se v mé práci pokusím srozumiteln�

analyzovat a zmapovat. To je také hlavním cílem mé diplomové práce.  

 Jednou z klí�ových oblastí pro samotnou pozd�jší da�ovou analýzu, bude právní 

postavení sportovc� v�bec. Bez jeho vymezení a vymezení formy �innosti sportovc� by 

da�ové kapitoly mé práce stály na zna�n� nestabilních základech. Je proto nezbytné 

pokusit se o definici pojmu sportovec, vysv�tlení jakým zp�sobem fungují sportovní 

organizace a v jakém právním režimu v�bec mohou sportovci svou �innost vykonávat.  
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 V samotné da�ové �ásti mé práce se budu v�novat t�m z daní, které se p�ímo 

týkají �innosti sportovce. Jsou jimi da� z p�íjm�, da� z p�idané hodnoty, silni�ní da� a 

da� darovací. Z hlediska mezinárodních vztah� v žádném p�ípad� nežijeme ve vakuu a 

o sportu, jakožto o jedné z nejvíce globalizovaných lidských �inností na sv�t�, se to 

nedá �íci již v�bec. Proto se v náležitých kapitolách dotknu i vztahu sportovce a 

Evropské unie, problematiky mezinárodního dvojího zdan�ní i tolik vyhledávaných 

da�ových ráj�. 

 Jako dopl�kové téma mé práce jsem zvolil problematiku zda�ování rozhod�ích, 

jelikož logicky se sportem a sportovci velice úzce souvisí. Proto je myslím užite�né, se i 

pro jakési srovnání v�novat na �ásti vymezeného prostoru zdan�ní arbitr�.  

  

Práce je zpracovaná podle právního stavu k 20. 10. 2012. 



4 

1. Sportovec a sport 

Sport se v dnešní dob� dostal do pop�edí zájm�. A� již t�ch mediálních, nebo s 

nimi souvisejících ekonomických. Nap�íklad ze studie p�edstavené b�hem rakouského 

p�edsednictví v roce 2006 vyplývá, že sport v širším smyslu vytvo�il v roce 2004 

p�idanou hodnotu ve výši 407 miliard EUR, která odpovídala 3,7 % HDP EU, a 

pracovní místa pro 15 milion� lidí, tedy 5,4 % pracovní síly.1 Avšak na sport se nelze 

dívat pouze z hlediska finan�ního a z n�j vycházející profesionální složky, která mne v 

mé práci zajímá vzhledem ke svým logickým da�ov� právním aspekt�m. Význam 

sportu by m�l tkv�t naopak v jeho amatérské složce. Podle pr�zkumu agentury 

Eurobarometer z listopadu roku 2004 p�ibližn� 60 % evropských ob�an� pravideln�

provozuje sportovní aktivity v rámci nebo mimo rámec zhruba 700 000 klub�, které jsou 

samy �leny velkého po�tu sdružení a federací.2 Zna�ný podíl sportovních aktivit se 

uskute��uje v rámci amatérských sdružení. Práv� v tomto amatérském výkonu sportu 

spo�ívá zlepšování životních podmínek každého z nás. Sport by m�l plnit i výchovnou 

roli, povzbuzovat národní hrdost, solidaritu, smysl pro fair play a toleranci. V 

neposlední �ad� má sport významn� pozitivní vliv na zdraví lidí, což se kladn� odráží i 

na koncepci politiky ve�ejného zdravotnictví a prevence z �ehož vyplývá navázaný 

pozitivní ekonomický a hospodá�ský efekt.  

 Samotný pojem sport bývá definován r�zn�. Nap�íklad Bílá kniha sportu, p�ijatá 

Evropskou komisí v roce 2007 používá definici sportu zavedenou Radou Evropy: 

"veškeré formy t�lesné aktivity, které, provozovány p�íležitostn� nebo organizovan�, 

usilují o vyjád�ení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvo�ení 

spole�enských vztah� �i dosažení výsledk� v sout�žích na všech úrovních." Z této 

podoby vychází i definice sportu v našem zákonu �. 115/2001 Sb., o podpo�e sportu: 

"sport p�edstavuje všechny formy t�lesné �innosti, které prost�ednictvím organizované i 

neorganizované ú�asti si kladou za cíl harmonický rozvoj t�lesné i psychické kondice, 

                                                
1Bílá kniha o sportu [online]. MŠMT, 2007 [cit. 20. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu>. 
2Special Eurobarometer 213: Citizens of the European Union and sport [online]. EU, 2004[cit. 
20.10.2012]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_213_summ_en.pdf>. 
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upev�ování zdraví a dosahování sportovních výkon� v sout�žích všech úrovní."3 Naproti 

tomu pojem sportovec se v našem legislativním prost�edí vyskytuje (v�etn� právních 

p�edpis� da�ových), avšak samotná definice sportovce chybí. Pro další postup je tedy 

podmínkou sine qua non vymezení pojmu sportovec.  

1.1 Historie 

 Již v antickém �ím� m�žeme shledávat prvky profesionálního sportu. 

Nalezneme je v tolik populárních zápasech gladiátor�. Gladiátorem byl otrok (lat. 

Servus), nebo svobodný ob�an z vlastní v�le (lat. Auctocratus). Práv� auctokraté byli 

p�itahováni finan�ními odm�nami, jež se gladiátor�m dostávalo. Jde samoz�ejm� o 

zna�n� extrémní p�íklad, pokud bychom se na v�c dívali rozší�eným v�domím, že 

gladiáto�i vždy bojovali na život a na smrt. To však není úpln� tak pravda, jelikož praví 

gladiáto�i, cvi�ení v gladiátorských školách bojovali "sine missio" jen ve výjime�ných 

p�ípadech a m�žeme je tak považovat za jednu z prvních forem profesionálních 

sportovc�. 

 Když se podíváme do naší historie, pak nem�žeme opomenout zásadní vliv (by�

hlavn� na sport amatérský) spolku Sokolského, založeného 16. února 1862.4 Ten 

prost�ednictvím rozší�ení sportu mezi širší masy obyvatelstva (b�hem období I. 

republiky se poda�ilo zorganizovat �ty�i mohutné všesokolské slety v letech 1920, 1926, 

1932 a 1938; na tribunách bylo až 200 000 divák� v�etn� prezidenta Masaryka) p�isp�l 

mimo jiných záslužných �inností (národní obroda a sounáležitost) i práv� k postupnému 

a pomalému vzniku profesionálního sportu u nás. Za pr�kopníky m�žeme ozna�it 

olympijské vít�ze Bed�icha Šup�íka (1924 Pa�íž), Ladislava Váchu (1928 Amsterdam), 

nebo Aloise Hudce (1936 Berlín). 

Pokud jde práv� o sport profesionální, tak v letech 1948 – 1989 nebyla jeho 

koncepce v souladu s oficiální politikou tehdejších vlád, by� se sportovními úsp�chy 

�eskoslovenských reprezentant� rády chlubily. Sportovci tedy nemohli svou �innost 

vykonávat profesionáln� a museli být "na oko" zam�stnáni jinde. Fungoval zde tedy 

                                                
3
�esko. Zákon �.115 ze dne 28. února 2001 O podpo�e sportu. In Sbírka zákon� �eské republiky. 2001, 
�ástka 47, s. 3010-3012. Dostupný také z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3625> 
4
KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety. Praha : Orbis, 1994. s.5. ISBN 80-235-0029-5.  
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takzvaný "duplicitní status".5 Mohli jsme tak vid�t �adu fotbalist� oficiáln�

zam�stnaných v hornictví a t�žb� a další podobné p�ípady. Kapitolu samu pro sebe by 

pak tvo�ilo p�edlistopadové úsp�šné p�sobení armádního fotbalového klubu Dukla 

Praha, kam namísto základní vojenské služby putovali talentovaní hrá�i jiných klub�.  

1.2 Definice sportovce 

 Všeobecn� platnou definici sportovce, jež by byla použitelná nap�í� naším 

právním �ádem zatím nep�ineslo ani (v našich kon�inách zatím pon�kud mladé) právní 

odv�tví sportovního práva. To je mimo jiné na Právnické fakult� Univerzity Karlovy 

zastoupeno již od akademického roku 2008/2009 p�edm�tem Sportovní právo u jehož 

zrodu stál prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. a nyní je zašti�ováno p�edním odborníkem na 

tuto tematiku JUDr. Kate�inou Radostovou. 

Pro pot�eby naší da�ové tematiky, je st�žejní definovat subjekt sportovce jako: 

− fyzická osoba 

− p�edm�tem �innosti je provozování sportovní �innosti 

− p�edm�tem dan� jsou p�íjmy, pocházející ve zna�né v�tšin� ze sportovní �innosti 

Nejvhodn�ji se rozd�lení sportovc� jeví tak, jak ho definoval Topinka6, tedy na 

sportovce:  

− profesionály – provozují sport na nejvyšší pro n� dosažitelné úrovni a jsou za to 

náležit� finan�n� ohodnoceni. Sout�žím a tréninkové p�íprav� na n�, pod�izují 

vše ostatní. 

− výkonnostní sportovce – mají své ob�anské povolání a ú�ast na sout�žích je pro 

n� nadstavbou. Za tuto ú�ast mohou pobírat odm�ny v r�zných formách a výši 

− amatéry – ti se sportu v�nují pouze ve svém volném �ase. S výjimkou výher ze 

sportovních sout�ží nepobírají za svou sportovní �innost žádnou odm�nu. 

V našich podmínkách jsou sportovci, a to a� již profesionálové, výkonnostní sportovci, 

nebo amaté�i v naprosto drtivé v�tšin� �leny n�jaké sportovní organizace. To je 

                                                
5
KRÁLÍK, M. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, 1998, �. 10, s. 491 

6
TOPINKA, J. Zda�ování sportovc� a sportovních organizací. Dan�. 1999, �. 4, s. 2. 
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výsledkem historických, regionálních zvyklostí a d�je se tak v podstat� v celé Evrop�. 

P�ibližn� 60 % evropských ob�an� pravideln� provozuje sportovní aktivity v rámci nebo 

mimo rámec zhruba 700 000 klub�, které jsou samy �leny velkého po�tu sdružení a 

federací. Velká �ást sportovních aktivit se odehrává v rámci amatérských sdružení.7  

U nás Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy k 31.8.2010 eviduje celkem 

205 ob�anských sdružení p�sobících v oblasti sportu.8 Tyto ob�anská sdružení dále 

sdružují stovky dalších subjekt�, což nám ve výsledku dává �ádov� tisíce sportovních 

organizací p�sobících na našem území. Tento zp�sob celkové organizace sportu 

popisuje studie Evropské komise Evropský model sportu popisující specifické rysy 

organizace sportu v Evrop�, v níž se mimo jiné objevuje i pojem "pyramidová struktura 

sportovních organizací".  

 Tento model ost�e kontrastuje s tím, který funguje v USA. Tam je d�sledn�

odd�len sport amatérský, jenž probíhá v rámci základních, st�edních a vysokých škol a 

sport profesionální, jenž je zast�ešován samostatnými profesionálními ligovými 

sout�žemi, které však mají formu právnických osob, jejichž primárním ú�elem je 

generovat finan�ní prost�edky. Ty se pak d�lí v smluvn� dohodnutém pom�ru mezi tuto 

ligu (soubor majitel� profesionálních tým�) a p�íslušnou hrá�skou asociaci, jenž je 

postavena na principu povinného �lenství pro profesionální sportovce. Toto striktní 

odd�lení amatérského a profesionálního sportu v USA a dodržování statutu amatéra, již 

vedlo k �ad� kontroverzí. Nap�íklad nejlepší sou�asný basketbalista na sv�t� LeBron 

James v dob� svého p�sobení na st�ední škole (St. Vincent–St. Mary high school) p�ijal 

jako dar dva dresy profesionálního týmu amerického fotbalu Cleveland Browns v 

souhrnné hodnot� 845 dolar�. Tím porušil pravidlo Ohio High School Athletic 

Association (OHSAA) stanovující, že žádný amatér nesmí p�ijmout za sv�j sportovní 

výkon dar v hodnot� p�evyšující 100 dolar�. OHSAA následn� zastavila Jamesovi 

oprávn�ní k ú�asti na st�edoškolských sportovních aktivitách na neur�ito. Celá kauza se 

                                                
7Bílá kniha o sportu [online]. MŠMT, 2007 [cit. 20. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu>. 
8P�ehled ob�anských sdružení p�sobících v oblasti sportu [online] MŠMT, 2010 [cit. 23.10.2012]. 
Dostupné z: <http://www.msmt.cz/file/11867> 
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dostala až k soudu, p�i�emž Jamesovi byl nakonec trest snížen na zákaz nastoupit k 

dv�ma utkáním.9

 V našich podmínkách má však organizace sportu v jednotlivých ob�anských 

sdruženích a dalších subjektech podstatn� jiný dopad, stejn� jako význam rozd�lení 

sportovc� na profesionály, výkonnostní sportovce a amatéry. Poznáme to nap�íklad na 

problematice zda�ování cen ze sportovních sout�ží, které se v�nuji v p�íslušné kapitole. 

 Vra�me se však ke vztahu sportovce a jeho mate�ské sportovní organizace. Ten 

si v�tšinou nevysta�í s pouhou formou �lenství v p�íslušné organizaci, nýbrž musí být 

hlavn� v p�ípad� sportovc� profesionál� smluvn� upraveným právním vztahem. 

Najdeme tu tak smlouvy mandátní, p�íkazní, nepojmenované podle § 51 ob�anského 

zákoníku, �i formu pracovn�právního vztahu. Profesionální sportovec, je-li �lenem 

n�jaké sportovní organizace, vykonává pro ni sportovní �innost a tento vztah je, jak již 

bylo zmín�no výše, smluvn� upraven. Jak je to ale v p�ípad� sportovc� výkonnostních a 

amatér�?   

 Jelikož u sportovních organizací jde z nejv�tší �ásti o ob�anská sdružení, �ídí se 

takové vztahy zákonem �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�. P�estože výkonnostní 

sportovci a amaté�i na sportovních sout�žích závodí "v barvách" svého klubu, svou 

sportovní �innost nevykonávají "pro n�j". Jde tu spíše o zažitou historickou 

reminiscenci, než o provozování sportovní �innosti pro p�íslušnou organizaci, tak jako 

je tomu u profesionálních sportovc�.10 Sportovní organizace v tomto p�ípad� pouze 

umož�uje v ní sdruženým �len�m provozování sportovní �innosti.  

 Z t�chto d�vod� je proto v dalším textu pod pojmem sportovec, myšleno 

profesionální sportovec.  

1.3 Formy nahlížení na �innost sportovce v �R 

 Jak kvalifikovat sportovní �innost profesionálního sportovce? Jedná se o 

živnost? Podívejme se na tuto problematiku s pomocí zákona �. 455/1991 Sb., o 

                                                
9James ruled ineligible, plans to appeal decision [online]. ESPN.com, 2003 [cit. 23.10.2012] Dostupné z: 
<http://static.espn.go.com/nba/news/2003/0131/1502001.html> 
10

STANJURA J., TOPINKA J. Ob�anská sdružení ve sportu – právní, ú�etní a da�ové problémy. Praha: 
Olympia, 2001, s. 67. 
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živnostenském podnikání. Nejprve musíme zkontrolovat, zda sportovní �innost, není 

mezi negativní definicí živnosti v § 3 a § 4 tohoto zákona. Jelikož tomu tak není, 

m�žeme se vrátit k pozitivní definici živnosti, jež je obsažena v § 2 ŽZ. Ta je zde 

formulována takto: "soustavná �innost provozovaná samostatn�, vlastním jménem, na 

vlastní odpov�dnost, za ú�elem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem."11 P�i detailn�jší analýze lze konstatovat, že sportovní �innost m�žeme 

subsumovat pod pojem živnost.  

 Další možností je pod�adit tuto �innost pod výkon nezávislého povolání. V tom 

p�ípad� nahlížíme na sportovce jako na osobu samostatn� výd�le�n� �innou. Nezávislé 

povolání není živností, ani podnikáním podle zvláštních právních p�edpis� a není k 

n�mu zapot�ebí zvláštní potvrzení, �i povolení. Podmínkou pouze je, že ho sportovec 

vykonává samostatn�.  

 Z fungování v režimu OSV� plynou sportovc�m logicky i n�které povinnosti. 

Jsou to mimo jiné: 

− povinnost registrovat se na p�íslušném finan�ním ú�ad�, 

− povinnost hradit si pojistné na sociální zabezpe�ení, 

− povinnost podávat da�ové p�iznání. 

Navíc je pot�eba vyvarovat se "neoprávn�nému podnikání" podle § 61 odst. 1 

Živnostenského zákona12, jelikož by pak sportovci hrozila od živnostenského ú�adu 

citelná finan�ní pokuta. 

 Poslední variantou, jak umož�uje náš právní �ád nahlížet na �innost sportovce je 

závislá �innost. Tedy pracovn�právní a jemu obdobný pom�r. Blíže se tomuto rozd�lení 

budu v�novat v následujících kapitolách.  

1.3.1 Profesionální sportovci v individuálních sportech 

                                                
11
�esko. Zákon �.455 ze dne 2. �íjna 1991 O živnostenském podnikání(živnostenský zákon). In Sbírka 

zákon� �eské republiky. 1991, �ástka 87,  Dostupný také z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2499> 
12tamtéž 
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 Profesionální sportovec provozující individuální sport je nej�ast�ji 

živnostníkem. Jeho �innost totiž vykazuje reálné znaky nezávislosti. P�íjmy z této 

�innosti plynou výhradn� jemu. Sám nese také odpov�dnost za p�ípravu na jednotlivá 

sportovní klání a výsledky na nich dosažené, stejn� jako náklady na trénink, regeneraci 

a další související �innosti. Fakt, že takovýto sportovec je podnikatelem podle § 2 odst. 

2 písm. b) Obchodního zákoníku13 s sebou nese i povinnosti. Nap�íklad podle § 1 odst. 

2 písm. e) Zákona o ú�etnictví14, povinnost vést ú�etnictví.  

 V p�íloze �. 4 k živnostenskému zákonu, jež obsahuje seznam volných živností, 

nalezneme pod bodem 74. obor Provozování t�lovýchovných a sportovních za�ízení a 

organizování sportovní �innosti. Obsah tohoto oboru, stanoví na�ízení vlády �. 278/2008 

Sb.,15 o obsahových náplních jednotlivých živností. Jmenovit� se jedná o: 

− provozování sportovních za�ízení, 

− organizování sportovních sout�ží a propagaci sportu, 

− �innost agent� zastupujících sportovce,  

− �innost výkonných sportovc�, p�íp. rozhod�ích, provozovaná samostatn� a za 

ú�elem dosažení zisku.  

Stricto sensu je zde zmín�no, že �innost trenér� ani �innost amatérských výkonných 

sportovc� není obsahem oboru této �innosti. Sluka16 navíc uvádí, že pokud jde o 

profesionální sportovce individuálních sport�, bývá jim živnostenské oprávn�ní obvykle 

ud�leno. 

 P�íkladem tohoto typu profesionálního sportovce, avšak v našich kon�inách ne 

p�íliš rozší�eným mohou být špi�koví golfisté, tenisté, nebo cyklisté. P�íjmy t�chto 

profesionál� jsou složeny ze startovného (pevná �ástka za ú�ast na konkrétní sportovní 

akci bez ohledu na umíst�ní v závod�/turnaji atp.), cen za vít�zství na sportovních 

                                                
13
�esko. Zákon �.513 ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník. In Sbírka zákon� �eské republiky. 

1991, �ástka 98,  s. 2474-2566. Dostupný také z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2510> 
14
�esko. Zákon �.563 ze dne 12. prosince 1991 O ú�etnictví. In Sbírka zákon� �eské republiky. 1991, 
�ástka 107,  s. 2802-2810. Dostupný také z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2519> 
15
�esko. Na�ízení vlády �.278 ze dne 23. �ervence 2008 O obsahových náplních jednotlivých živností. In 

Sbírka zákon� �eské republiky. 2008, �ástka 94. Dostupný také z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5335> 
16

SLUKA, T. Profesionální sportovec: právní a ekonomické aspekty. Praha: Havlí�ek Brain Team, 2007. 
s. 71 
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akcích, reklamních akcích a prost�edk� od sponzor� na základ� smluvních vztah� s nimi 

sjednaných.  

 Složit�jší situace nastává, pokud máme profesionálního sportovce, jenž krom�

odm�n získaných ze sportovních sout�ží pobírá i odm�ny na základ� smlouvy se svým 

mate�ským klubem. T�chto p�ípad� je v individuálních sportech naprostá v�tšina. Zde 

už je ale úzká hranice mezi závislou �inností a nezávislým povoláním, �i živností. 

Sportovec má s klubem uzav�enu smlouvu, v�tšinou podle § 51 Ob�anského zákoníku, 

která by však mnohdy mohla být problematická z hlediska zast�eného pracovn�právního 

pom�ru. Rozhodné zde bude, jakou míru závislosti v��i klubu sportovec má. Tuto 

závislost m�žeme spat�ovat v rozhodnutích, jakých sout�ží se zú�astní, jak probíhá jeho 

p�íprava a do jaké míry je zabezpe�ována samotným klubem, nebo jakých mimo 

sportovních akcí podporovaných klubem se musí zú�astnit. Hlavním d�vodem, pro� by 

neusp�la námitka, že jde v t�chto p�ípadech o zast�ený pracovn�právní pom�r je otázka 

odpov�dnosti za výsledky. Sportovní výkon má p�í�innou souvislost s celou �adou 

hledisek, na nichž je kone�ný výsledek závislý. A� už jde o aktuální formu sportovce, 

jeho zdravotní stav, nasazení/rozlosování v turnaji, až po pov�trnostní podmínky. Z 

tohoto d�vodu je t�žké vinit sportovce z p�ípadného neúsp�chu a klub po n�m logicky 

nem�že žádat ušlý zisk. Ze stejného d�vodu však za jeho �innost ani nenese 

odpov�dnost.  

 Poslední možností, avšak nikoliv zanedbatelnou je situace, kdy jsou sportovci 

p�ímo zam�stnáni rezortním sportovním centrem p�íslušného ministerstva. Jak již bylo 

zmín�no výše, jedná se u nás o ministerstva Školství, mládeže a t�lovýchovy, Vnitra a 

Obrany. Pokud jde o vztahy u ministerstva Obrany, bývá situace upravena tak, že 

mate�ským klubem sportovc� je armádní Dukla a tito jsou pak vedeni ve služebním 

pom�ru jako vojáci z povolání, podle p�íslušného zákona.17 Tento model v �R vzdálen�

navazuje na p�edlistopadovou konstrukci profesionálního sportu. N�kte�í nejúsp�šn�jší 

olympionici u nás jsou práv� ve služebním pom�ru. Nap�íklad dvojnásobná olympijská 

vít�zka Barbora Špotáková byla po olympiád� v Londýn� povýšena do hodnosti 

                                                
17
�esko. Zákon �.221 ze dne 14. zá�í 1999 O vojácích z povolání. In Sbírka zákon� �eské republiky. 

1999, �ástka 76,  s. 3722-3755. Dostupný také z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3293> 
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kapitána, stejn� jako skifa� Ond�ej Synek.18 Pro tento typ sportovc� je nutné po�izovat si 

živnostenské oprávn�ní, pouze pokud mají ješt� další p�íjmy, jako jsou t�eba dary od 

sponzor�, nebo výše zmi�ované startovné.  

1.3.2 Profesionální sportovci v kolektivních sportech 

 V kategorii kolektivních sport�, je dá se �íci situace okolo formy právního 

vztahu mezi sportovcem a jeho klubem ješt� složit�jší, než v p�ípad� individuálních 

sport�. St�etávají se tu dva zásadní sm�ry, v jejichž prosp�ch, �i neprosp�ch se 

vyjad�ovali i ESD a �eský NSS. K tomu však více v dalších kapitolách. Vztah mezi 

klubem a sportovcem v kolektivních sportech tedy m�že mít v zásad� dv� formy – 

zam�stnanecký vztah x vztah OSV� provozující nezávislé povolání v��i klubu. T�etí 

možnost, tedy aby byl v kolektivních sportech profesionál živnostníkem odpadá, z 

d�vodu, že zde nevykazuje pot�ebnou míru samostatnosti.  

 Sportovec vystupuje jménem klubu, neprovozuje �innost vlastním jménem a na 

vlastní odpov�dnost. Stejn� tak pot�ebuje k hlavní �ásti p�ípravy své spoluhrá�e a 

týmového trenéra (individuální kondi�ní p�íprava je zde pouze vedlejším p�edpokladem 

výkonu �innosti). Vý�et t�chto povinností najdeme ve smlouvách, které sportovci se 

svými kluby uzavírají. Vzorovou hrá�skou smlouvu profesionálního hokejového hrá�e 

nalezneme nap�íklad na stránkách Asociace profesionálních klub� ledního hokeje,19

naproti tomu vzorovou smlouvu pro profesionální hrá�e fotbalu nepochopiteln�

nenalezneme ani na stránkách Fotbalové asociace �R, ani na stránkách p�ed nedávnem 

založené (2.6.201120) �eské asociace fotbalových hrá��. Vypom�žeme si tedy vzorem 

                                                
18Špotáková bude kapitánkou, �tve�ice olympionik� se do�ká povýšení [online]. m.denik.cz, 2012 [cit. 
28.10.2012] Dostupné z: <http://m.denik.cz/denik/c/ctverice-olympioniku-se-docka-povyseni-spotakova-
bude-kapitankou-20120913.html> 
19Hrá�ská smlouva [online]. Apklh.cz, 2011 [cit. 30.10.2012] Dostupné z: <http://www.apklh.cz/wp-
content/uploads/2011/08/Vzor-hracske-smlouvy.pdf> 
20Tisková konference [online]. cafh.cz, 2011 [cit. 1.11.2012] Dostupné z: 
<http://www.cafh.cz/clanek2.html> 
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hrá�ské smlouvy profesionálního fotbalu, tak jak ji zve�ejnila n�která média.21 Podle ní 

se hrá� zavazuje: 

− zú�ast�ovat se trénink� a plnit pokyny a úkoly zadané trenéry 

− zú�ast�ovat se výcvikových kemp�, utkání, k nimž byl nominován a plnit úkoly 

a pokyny v souvislosti s t�mito akcemi 

− dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat režim, životosprávu, rehabilitaci 

a regeneraci profesionálního sportovce a vyvarovat se jakýchkoliv forem 

dopingu 

− v souvislosti se sportovní �inností se zú�ast�ovat spole�enských akcí, 

vystupovat na ve�ejnosti a v masových sd�lovacích prost�edcích zp�sobem 

stanoveným klubem 

− nezú�ast�ovat se osobn�, ani prost�ednictvím jiných osob sázek, her a sout�ží, 

souvisejících s výsledky utkání jeho mužstev 

− neprovozovat bez souhlasu klubu jinou výd�le�nou �innost, týkající se sportovní 

�innosti 

a k �ad� dalších závazk�. Hrá� je navíc vázán na jeden klub. I kdyby nebyl spokojený, 

nem�že z takového d�vodu smlouvu vypov�d�t a následn� si libovoln� zvolit nový 

klub, za n�jž by hrál.  

 Všechny tyto okolnosti zna�í, že bychom m�li vztahy profesionálního sportovce 

a jeho klubu automaticky pod�adit pod pojem pracovn�právní pom�r. To však p�i 

bližším pohledu v našem právním prost�edí už tak jednozna�né není. �ada sportovc�, 

obzvlášt� t�ch špi�kových má v klubech výsadní postavení. Oproti b�žným sportovc�m 

jsou odlišné i jejich smlouvy a povinnosti v nich obsažené. Práv� u t�chto p�ípad�

m�žeme hovo�it o tom, že sportovec poskytuje svému klubu ur�itou službu. Navíc velká 

�ada ustanovení Zákoníku práce22 je vyložen� neslu�itelná se zvyklostmi, jenž fungují v 

oblasti profesionálního sportu. Jde nap�íklad o ustanovení o 

− �et�zení pracovních smluv na dobu ur�itou, 

                                                
21EXKLUZIVN�: Podepiš! Jak vypadá smlouva v �esku [online]. isport.cz, 2010 [cit. 1.11.2012] 
Dostupné z: <http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/94344/exkluzivne-podepis-jak-vypada-smlouva-v-
cesku.html> 
22
�esko. Zákon �.262 ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce. In Sbírka zákon� �eské republiky. 2006, 
�ástka 84,  s. 3146-3242. Dostupný také z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4930> 
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− výpov�dních d�vodech 

− neexistenci úpravy o "odstupném" mezi zam�stnavateli (tedy o p�estupních 

�ástkách mezi kluby) 

− zásad� stejné mzdy za stejnou práci 

− nemožnosti ukládat pokuty za špatn� odvedenou práci 

− nemožnosti do�asného p�id�lení pracovníka k výkonu práce v jiné organizaci 

jinak, než p�es institut agentury práce (tedy faktické znemožn�ní tzv. hostování 

hrá��) 

Fakticky je tedy vztah hrá�e a klubu nej�ast�ji �ešen tak, že jsou mezi t�mito dv�ma 

subjekty uzavírány smlouvy, jež p�ímo obsahují ustanovení o tom, že doty�ný sportovec 

je OSV� provozující nezávislé povolání. V prost�edí profesionálního fotbalu se k tomu 

využívá inominátní smlouva podle § 51 Ob�anského zákoníku a v prost�edí 

profesionálního hokeje taktéž inominátní smlouva, avšak podle § 262 odst. 1 

Obchodního zákoníku. Asociace ligových klub� basketbalu nestanovuje jakou cestou v 

upravení vztahu klub - hrá� se musí tyto subjekty ubírat, pouze vyžaduje, aby byl tento 

vztah upraven smlouvou v souladu s platnými právními p�edpisy �R a p�edpisy �BF. 

Za smlouvu se považuje i pracovní smlouva, na jejímž základ� vzniká pracovn�právní 

vztah mezi klubem a hrá�em.23 

1.4 Sportovní organizace 

 Podle zákona �. 2/1969 Sb., o z�ízení ministerstev a jiných úst�edních orgán�

státní správy �eské republiky24 je úst�edním orgánem státní správy co se tý�e sportovní 

oblasti Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy. Sport pat�í v organiza�ní 

struktu�e Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy do skupiny 5. Od 15. srpna 2012, 

                                                
23Sm�rnice o evidenci smluvních vztah� mezi hrá�i a kluby [online]. alk-basket.cz, 2011 [cit. 3.11.2012] 
Dostupné z: <http://www.alk-basketbal.cz/download/1253541416.doc> 
24
�esko. Zákon �. ze dne 8. ledna 1969, O z�ízení ministerstev a jiných úst�edních orgán� státní správy 
�eské republiky. In Sbírka zákon� �eské republiky. 1969, �ástka 1,  s. 16-20. Dostupný také z 
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1539> 
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v rámci p�íkazu ministra týkající se reorganizace MŠMT, došlo v odboru sportu k 

z�ízení dvou odd�lení s �len�ním na agendu státních dotací a agendu metodiky.25 

 Jak již bylo zmín�no výše, jsou sportovní organizace p�evážn� ob�anskými 

sdruženími podle zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�. Jejich stanovy registruje 

Ministerstvo vnitra. Formu ob�anského sdružení mají hlavní �lánky následující na 

stupnici pyramidové struktury po Ministerstvu školství, mládeže a t�lovýchovy. Jde o 

hlavní sportovní asociace, které sdružují jednotlivé sportovní svazy. Konkrétn� se jedná 

o tyto subjekty: �eský svaz t�lesné výchovy, �eský olympijský výbor, �eská asociace 

sport pro všechny, Sdružení sportovních svaz� �R, �eská obec sokolská, Autoklub �R, 

�eská motocyklová federace, Unie zdravotn� postižených sportovc�, Orel a další.  

 Mezi t�mito asociacemi má výsadní postavení práv� �eský svaz t�lesné výchovy 

(�STV), by� bylo jeho renomé výrazn� poškozeno kauzou okolo financování výstavby 

tehdejší Sazka Arény (nyní O2 Aréna) v pražských Vyso�anech a samotné hospoda�ení 

spole�nosti Sazka a.s., jenž vedlo k úpadku této akciové spole�nosti.  

�STV v novodobé podob� (p�ed rokem 1989 byla �STV nejd�ležit�jší 

sportovní asociací u nás v�bec) vznikl 11. b�ezna 1990 a jeho posláním je podporovat 

sport, t�lesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci �eské republiky a p�ípravu 

na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjekt�, poskytovat jim 

požadované služby a vytvá�et ke vzájemné spolupráci pot�ebnou platformu. Subjekty 

sdružené v �STV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a 

�innosti.26
�STV sdružuje nejvýznamn�jší sportovní svazy v �R, jakými jsou nap�íklad 

Fotbalová asociace �eské republiky, �eský svaz ledního hokeje, �eská golfová 

federace, nebo �eská basketbalová federace.  

 V rámci t�chto asociací, federací a dalších subjekt� p�sobí jednotlivé kluby a 

t�lovýchovné jednoty. Ty už poté mívají i jinou právní formu, než je výše zmi�ované 

ob�anské sdružení. Krom� obecn� prosp�šné spole�nosti, to jsou obchodní spole�nosti. 

Ve valné v�tšin� pak akciové spole�nosti. To se týká hlavn� klub� v nejvyšších 

sout�žích. Navíc m�žeme pozorovat vztah p�ímé úm�ry v tom, že �ím v�tší finan�ní 

prost�edky se v daném sportovním odv�tví pohybují, tím v�tší po�et klub� má právní 

                                                
25Sport [online]. MŠMT, 2012 [cit. 5.11.2012] Dostupné z: <http://www.msmt.cz/sport> 
26CSTV [online]. �STV, 2012 [cit. 6.11.2012] Dostupné z< http://www.cstv.cz/index.php> 
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formu akciové spole�nosti (v sezón� 2012/2013 m�lo všech 16 ú�astník� nejvyšší 

fotbalové ligy právní formu akciové spole�nosti, ze 14 ú�astník� nejvyšší hokejové 

sout�že m�lo 6 klub� formu spole�nosti s ru�ením omezením a 8 klub� formu akciové 

spole�nosti, naproti tomu ze 13 ú�astník� nejvyšší basketbalové sout�že je tento pom�r 

tém�� vyrovnaný, když 4 kluby mají formu spole�nosti s ru�ením omezeným, další 4 

kluby mají formu ob�anského sdružení a 5 klub� má formu akciové spole�nosti). 

Nakonec se kluby mohou uvnit� d�lit na další organiza�ní jednotky (nap�. oddíl, 

oblastní svaz atd.). Aby toto vnit�ní d�lení bylo možné, musí být možnost z�ízení 

organiza�ní jednotky zakotvena ve stanovách a následn� musí být organiza�ní jednotce 

vydán mate�ským subjektem registra�ní list. Mate�ský subjekt pak vede organiza�ní 

jednotku ve své evidenci pod p�i�azeným eviden�ním �íslem. Vzniklá organiza�ní 

jednotka po svém ustavení musí do 15 dn� oznámit MV�R sv�j název, sídlo a datum 

vzniku. P�i zániku se tento taktéž oznamuje MV�R. Organiza�ní jednotka je dle pokynu 

Ministerstva financí �R uznána i za samostatný subjekt pro da�ové ú�ely a da�ové 

�ízení (tj. musí plnit povinnosti ve vztahu ke správci dan�).27  

 Mimo "pyramidovou strukturu" fungují sportovní centra p�idružená k n�kterým 

ministerstv�m. Jsou to ministerstva Školství, mládeže a t�lovýchovy, Obrany a Vnitra. 

Ta prost�ednictvím sportovních center umož�ují p�ípravu jak vrcholových sportovc� – 

reprezentant�, tak mladých sportovních nad�jí.  

1.5 Postavení sportovce v zahrani�ní a z pohledu práva EU 

 Nejd�ležit�jší vliv na nahlížení na sport a sportovce má z pohledu práva EU 

jednozna�n� Soudní dv�r EU. D�vodem je, že ve smlouvách o EU (ES) nikde 

nenajdeme žádný �lánek o sportu. V aquis communitaire sice existuje �ada dokument�

v�nujících se sportu, ty však nejsou právn� závazné. Z nejvýznamn�jších m�žeme 

jmenovat nap�íklad Evropskou chartu sportu pro všechny z roku 1975, Evropský 

manifest o mladých lidech a sportu z roku 1995, nebo Amsterdamskou deklaraci z roku 

                                                
27Informace o p�sobení organiza�ních jednotek v rámci ob�anského sdružení [online]. �STV, 2012 [cit. 
6.11.2012] Dostupné z 
<http://www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/informaceonovelezakonaosportu.doc> 
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1997. Dále jde o studii Evropský model sportu. Ten popisuje specifické rysy organizace 

sportu v Evrop�. Jsou jimi pyramidová struktura sportovních organizací (místní 

sportovní kluby, regionální federace, národní federace, evropské federace), vzájemná 

závislost mezi jednotlivými stupni pyramidy (organiza�ní i sout�žní – systém 

kvalifikace z nižší sout�že do vyšší, práce dobrovolník� (trenér�, organizátor� apod.) a 

podpora rekrea�ního sportu a mladých talent� (tzv. systém solidarity). Poslední dva 

dokumenty, jež je vhodné zmínit jsou Helsinská zpráva o sportu a Prohlášení z Nice z 

roku 2000.  

 Jak již bylo výše zmín�no, žádný z t�chto dokument� není právn� závazný. Z 

tohoto d�vodu tedy EU postrádá p�ímé kompetence týkající se oblasti sportu, avšak 

konkrétní jednotlivá hlediska sportu se dají pod�adit pod kompetence EU v jiných 

oblastech (odvozené kompetence). Jde hlavn� o hlediska základních svobod spole�ného 

trhu (tedy volný pohyb osob, svoboda usazování a poskytování služeb) a hospodá�skou 

sout�ž. Z tohoto d�vodu je nezbytné, aby interní normy jednotlivých sportovních 

organizací byly v souladu s evropským právem. Tato tematika byla již n�kolikrát 

judikována Soudním dvorem EU. Stalo se tak konkrétn� v p�ípadech URBSFA v 

Bosman C-415/93[1995] ECR I-4921, 36/74 Walrave a Koch v UCI [1974]ECR 1405, 

13/76 Dona v Mantero [1976] ECR 1333, C-191/97 Deliége v Ligue de Judo [2000] 

ECR I-2549, C-176/96 Lehtonen et al v FRSB [2000] ECR I-2681.  

 V zahrani�í není b�žná "r�znorodost" možností vztahu mezi sportovcem 

kolektivních sport� a klubem, v n�mž p�sobí, tak jako je tomu u nás, tedy aby sportovec 

p�sobil jako podnikatel provozující živnost, OSV� vykonávající nezávislé povolání, 

anebo byl s klubem v zam�stnaneckém pom�ru. V N�mecku, Francii i Itálii není možné, 

aby mezi sportovcem kolektivního sportu a jeho klubem byl jiný vztah, než 

pracovn�právní. Je to dáno jednak tam�jšími právními úpravami, kdy ve Francii a Itálii 

je sport upraven speciálním zákonem, jenž vždy velice podrobn� �eší tyto situace28 a 

jednak i judikaturou Soudního dvora EU. Ten v judikátech Walrawe29 a Dona30

                                                
28

MICHEL, CH. Sportif Professionnel [online]. Paris: CIDJ, 2010 [cit. 7. 11. 2012]. Dostupné z 

<http://www.cidj.com/metier.aspx?docid=797&catid=1>  
29

6/74 Walrave a Koch v UCI [1974]ECR 1405 
30

13/76 Dona v Mantero [1976] ECR 1333 
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subsumoval pojem profesionální sportovní �innosti pod pojem pracovní �innost a pojem 

profesionální sportovec pod pojem pracovník.  

 Také v dalších výše citovaných judikátech Bosman31 a Lehtonen32 lze nalézt 

klí�ovou frázi "hrá� je zam�stnán klubem". Právní heslo "zam�stnanec" má však v 

právních p�edpisech EU striktn� definovaný význam. Z tohoto d�vodu nelze p�i 

nahlížení na vyjmenované rozsudky ESD používat výklad tohoto pojmu podle 

jednotlivých národních p�edpis�. Zam�stnanecký pom�r má pak konstrukci, v níž osoba 

poskytuje po ur�itou dobu své služby jiné osob�, za což obdrží odm�nu.  

Z toho lze vyvodit tyto záv�ry: 

− p�edpisy sportovních organizací spadají pod pravomoci EU (jak již bylo 

uvedeno výše), 

− pokud vykonávání sportovní �innosti znamená ekonomickou aktivitu, pak tato 

�innost pat�í do pravomoci EU, 

− z p�edchozího bodu tedy vyplývá, že jelikož je �innost profesionálních a 

výkonnostních sportovc� odm��ována, náleží tak do pravomoci práva EU 

Nicmén� navzdory všemu, co zde bylo �e�eno, v evropském právu univerzální �ešení 

vztahu profesionálního sportovce a jeho klubu nenalezneme. Pojetí tohoto vztahu se v 

jednotlivých státech více, �i mén� liší.  

                                                
31

URBSFA v Bosman C-415/93[1995] ECR I-4921 
32

C-176/96 Lehtonen et al v FRSB [2000] ECR I-2681 
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2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.2 Afs 16/2011 

 Jak je možné vy�íst z p�edchozích odstavc� a kapitol, problematika nahlížení na 

vhodnou právní formu vztahu mezi profesionálním sportovcem p�sobícím v 

kolektivním sportu a jeho klubem, je zna�n� nekonzistentní. Proto se dá pouze s 

povd�kem kvitovat, že se tohoto tématu jal NSS ve svém výkladov� bohatém judikátu a 

výrazn� tak narovnal právní prost�edí a p�isp�l k budování o�ekávaného stavu právní 

jistoty.  

 P�edm�tem sporu mezi poplatníkem (profesionální sportovec, hokejista hrající 

za tým HC Sparta Praha) a správcem dan� (Finan�ní �editelství v �eských 

Bud�jovicích) byla otázka da�ov� uznatelných náklad� (ty dosáhly hodnoty 301 326 

K�33). Na základ� jejich neuznání správcem dan� byla st�žovateli dodate�n� vym��ena 

da� z p�íjm� fyzických osob za zda�ovací období roku 2007 ve výši 111 674 K� a 

sou�asn� byla sd�lena povinnost platit penále ve výši 22 334 K�34. Hokejista m�l 

bydlišt� v obci Milevsko a do Prahy dojížd�l denn� na tréninky a zápasy. Své p�íjmy 

zda�oval podle § 7 zákona o daních z p�íjm� a tyto si snižoval o náklady na cestu z 

Milevska do Prahy. Zde nastal první problém, nebo� správce dan� se s takovým postupem 

neztotož�oval. Nešlo o to, že poplatník zda�oval své p�íjmy podle § 7 zákona o daních z 

p�íjm�, nýbrž o to, že správce dan� považoval za místo výkonu �innosti hokejisty stadion v 

Praze. Faktem je, že poplatník v p�íslušném roce vykonával jinou samostatn�

výd�le�nou �innost na základ� hrá�ské smlouvy a nem�l živnostenské oprávn�ní, kde 

by bylo uvedeno místo podnikání. Z tohoto d�vodu tedy finan�ní orgány považovaly za 

pravidelné pracovišt� zimní stadion hokejového klubu Sparta. V první instanci tedy šlo ve 

sporu o uznání náklad� na cesty z Milevska do Prahy. 

 Poplatník tedy využil svého práva a odvolal se proti rozhodnutí správního 

orgánu ke Krajskému soudu v �eských Bud�jovicích. Zde však nastal v �ízení zásadní 

zvrat, respektive ne�ekan� p�ekvapivý výrok. P�edm�tem sporu u krajského soudu byla 

da�ová p�ípustnost náklad�, jenže soud zde p�ekvalifikoval otázku jak by m�ly být 

                                                
33Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, �j 2 Afs 16/2011-78, dostupné z 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_20111201084929_prevedeno.pdf
> 
34tamtéž 



20 

zda�ovány p�íjmy profesionálního hokejisty. Na rozdíl od správce dan� totiž usoudil, že 

by se na tuto situaci m�l použít § 6 zákona o daních z p�íjm�, tzn., že by m�l být tento 

vztah zda�ován podle ustanovení o závislé �innosti. Krajský soud tak považoval 

hrá�skou smlouvu za skrytý pracovn�právní vztah. Nicmén� nehled� na tento 

p�ekvapivý výrok, krajský soud správní žalobu zamítl. Poplatník proto podal kasa�ní 

stížnost, v níž k p�vodn� vytýkané problematické otázce uznatelných náklad� na cestu z 

Milevska do Prahy, p�idal i otázku zda se p�íjmy profesionálního hokejisty mají 

posuzovat podle ustanovení § 6 nebo § 7 zákona o daních z p�íjm�.  

 Nejvyšší správní soud, se proto musel nejd�íve vypo�ádat práv� s touto otázkou, 

tedy zda byla doty�ná hrá�ská smlouva skrytým pracovn�právním vztahem. Pro� byl 

výklad krajského soudu chybný, nejlépe vy�teme z následujících odstavc� samotného 

rozsudku NSS. 

 V odstavci 25 rozsudku se NSS vypo�ádává s pochybnostmi a d�vody, jež vedly 

krajský soud v p�edchozím stupni jednání k domn�nce, že by bylo v zájmu st�žovatele (a 

koneckonc� i hokejového klubu) uzav�ít pracovní smlouvu, resp. smlouvu obdobnou 

pracovní smlouv�35. Soud zde také poukazuje, že vzhledem k p�edloženým d�kazním 

prost�edk�m nem�že být pochyb o tom, že by smlouva mezi hrá�em a klubem byla (i 

p�es ekonomický nepom�r mezi smluvními stranami) uzav�ena zcela svobodn�. Z 

konkrétních okolností tohoto p�ípadu je pak zcela z�ejmé, že pokud by byla p�íslušná 

hrá�ská smlouva vykládána jako smlouva obdobná smlouv� pracovní, tedy tak jak se o 

to pokoušel krajský soud, byla by pro st�žovatele (hrá�e) jednozna�n� nevýhodná. To 

lze vy�íst mimo jiné i z toho, že v pr�b�hu místního šet�ení bylo zjišt�no, že st�žovateli 

nebyly vypláceny cestovní náhrady p�i ú�asti na trénincích (hradil si je sám) atd.  

 Další významnou �ástí rozsudku je odstavec 27. V n�m NSS �eší status 

profesionálních sportovc�. Ten totiž na rozdíl nap�. od slovenské úpravy (viz. § 3 odst. 

2 zákonníka práce �. 311/2001 Z. z.36) není v zákoníku práce výslovn� zmín�n. Z tohoto 

d�vodu je zde tedy daleko v�tší prostor pro výklad. Pokud p�ihlédneme k citovaným 

zákonným ustanovením v rozhodnutí krajského soudu, je nanejvýš jasné, že by se musel 
                                                
35Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, �j 2 Afs 16/2011-78, dostupné z 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_20111201084929_prevedeno.pdf
> 
36Slovensko. Zákon �.311 ze dne 2. �ervence 2001 Zákonník práce. In Zbierka zákonov. 2001, �ástka 130. 
Dostupné z <http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/311-2001-z-z.p-5855.pdf> 
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doty�ný vztah �ídit podle zákoníku práce, pokud by jeho povaha jednozna�n�

odpovídala zákonné definici závislé �innosti a navíc ani neumož�ovala výkon této 

�innosti osobou samostatn� výd�le�n� �innou. Jestliže ale povaha p�íslušné �innosti 

umož�ovala ze soukromoprávního hlediska i jiné možnosti smluvní úpravy, pak bylo 

samoz�ejm� pouze na smluvních stranách, aby si z nabízejících se alternativních 

smluvních typ� vybraly. A to v�etn� jejich výhod a nevýhod, stejn� jako následných 

dopad� da�ových. (srov. k tomu obdobn� oddíl III. 3 - Smysl a ú�el dohody o provedení 

práce s p�ihlédnutím k hodnotám chrán�ným ústavním po�ádkem usnesení rozší�eného 

senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, �. j. 6 Ads 48/2009 – 87, publ. 

pod �. 2216/2011 Sb. NSS, zejména pak bod 21 uvedeného usnesení) 

 V odstavci 28 NSS konstatuje, že povaha hrá�ské �innosti pro sportovní klub 

její smluvní zakotvení formou samostatné výd�le�né �innosti rozhodn� nevylu�uje37.

Tento fakt dále argumenta�n� dokládá t�mito d�vody:  

− z obsahu hrá�ské smlouvy (koncipované jako nepojmenovaná smlouva a 

uzav�ená podle ustanovení § 51 ob�anského zákoníku) vyplývá, že se �innost 

sportovce pojmovému vymezení závislé �innosti sice velmi blíží, nicmén�

nedosahuje její intenzity38; 

− st�žovatel se sice musel p�i své �innosti �ídit pokyny svého smluvního partnera 

(klubu – "zam�stnavatele") a m�l právo od n�j dostávat p�íslušnou sjednanou 

odm�nu, avšak zejména v povinnosti sportovce vykonávat práci „v pracovní 

dob� nebo jinak stanovené nebo dohodnuté dob� na pracovišti zam�stnavatele, 

pop�ípad� na jiném dohodnutém míst�“, je �innost profesionálního sportovce 

natolik specifická, že se omezením plynoucím ze zam��ení a výslovné 

reglementace zákoníku práce vymyká39;  

− sou�ástí výkonu �innosti profesionálního sportovce není pouze ú�ast na 

utkáních, p�ípadn� trénincích, svého klubu, nýbrž i �ada dalších aktivit, které 

                                                
37Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, �j 2 Afs 16/2011-78, dostupné z 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_20111201084929_prevedeno.pdf
> 
38Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, �j 2 Afs 16/2011-78, dostupné z 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_20111201084929_prevedeno.pdf
> 
39tamtéž 



22 

jsou nezbytné jednak pro stoprocentní p�ipravenost daného sportovce (proto 

nap�. p�edm�tná hrá�ská smlouva zakotvuje povinnost udržovat se v dobré 

fyzické i psychické kondici a p�ipravenosti, bod III.B.2.) a také z d�vod�

marketingových zájm� klubu (reklamní akce, autogramiády, setkání s fanoušky 

atp.)40.  

Ze všech t�chto d�vod�, je velice t�žko p�edstavitelné, že by profesionální sportovec 

mohl uskute��ovat svou �innost a zárove� dodržovat prvky zákoníku práce, jako nap�. 

nep�etržitý odpo�inek mezi dv�ma sm�nami, p�estávky v práci na jídlo a oddech, dny 

pracovního klidu anebo práce p�es�as. Nicmén� i kdyby se poda�ilo tyto komplikace 

p�ekonat, je jen a pouze na smluvních stranách, aby si vzhledem ke svému specifickému 

vztahu a �innosti st�žovatele zvolily takovou smluvní úpravu, která jim nejvíce 

vyhovuje a soukromé právo ji umož�uje.  

Díky preciznímu výkladu, jenž nám NSS v daném rozsudku poskytuje, m�žeme 

otázku, zda lze �innost profesionálního sportovce pod�adit pouze pod pojem závislá 

práce z pohledu zákoníku práce, uzav�ít tak, že tomu tak není a je tudíž zcela v po�ádku, 

aby spolu sportovní klub a sportovec uzavírali i jiné než pracovn�právní smlouvy.  

 Nyní se kone�n� dostáváme k p�vodní podstat� sporu, tedy kde je místo výkonu 

�innosti profesionálního hokejisty. Nejvyšší správní soud v další argumentaci postupn�

vylou�il, že by místem výkonu �innosti byl pouze mate�ský hokejový stadion. V 

odstavci 37 tak NSS konstatuje: "�innost profesionálního sportovce je natolik osobitá, 

že ji nelze omezit na „domovský“ zimní stadion.41" St�žovatel pak k tomu také 

vypo�ítal, že krom� hlavní �innosti, kterou je logicky hraní hokeje má i plno dalších 

povinností. Ty jsou navíc zakotveny i v hrá�ské smlouv�. Musí tak nap�íklad:  

− pe�ovat o svoji fyzickou kondici a dobrou psychiku, 

− absolvovat tréninkové kempy,  

− ú�astnit se soust�ed�ní, regenerace, propaga�ních, charitativních a dalších akcí 

atp.  

                                                
40tamtéž 
41Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, �j 2 Afs 16/2011-78, dostupné z 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_20111201084929_prevedeno.pdf
> 
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Navíc pokud se sportovec zraní, nebo onemocní, má povinnost podrobit se p�íslušným 

léka�ským procedurám, rekonvalescenci a rehabilitaci. Z vý�tu výše zmín�ných �inností 

je jasné, že se �ada z nich nebude odehrávat na domácím zimním stadionu, dokonce ani 

nebudou nikým p�ímo zajiš�ovány nebo kontrolovány.  

 Profesionální sportovec má také celou �adu �inností p�ímo ze smlouvy se svým 

klubem zakázánu. Nej�ast�ji p�jde o provozování jiných rizikových sport� bez souhlasu 

mate�ského klubu.  

 V odstavci 39 se NSS vypo�ádává s právním názorem správce dan�, že je 

pojmov� vylou�eno, aby byly pracovní cesty profesionálního hokejisty vykonávány 

mezi místem jeho bydlišt� a zimním stadionem, p�i�emž tento názor považuje za 

neudržitelný a dále k tomu uvádí: "pro názornost, kvalitativn� podobný je totiž nap�. i 

vztah mezi �emeslníkem disponujícím živnostenským oprávn�ním, provád�jícím 

dlouhodobou (t�eba i n�kolikaletou) �innost na jediném míst�, kdy rovn�ž nelze 

apriorn� vylou�it, že se bude jednat o každodenní pracovní cesty (naopak je velmi dob�e 

p�edstavitelné, že bude-li na ur�itém míst� dlouhodob� �innost vyvíjet, bude tam každý 

den ze svého místa podnikání dojížd�t).42" 

 Evidenci ujetých kilometr� vykázaných jako da�ov� uznatelné výdaje se NSS 

v�nuje v odstavci 40. Odmítá zde stanovisko krajského soudu, jež zpochyb�uje, 

v�rohodnost evidence p�edm�tných pracovních cest. Krajský soud totiž tvrdil, "že není 

fyzicky možné, aby byl po tém�� celý jeden rok st�žovatelem najet každodenn� vždy 

zcela stejný po�et kilometr�.43" Tento problém je ale spíše technického rázu a 

pr�kaznost konkrétních da�ových doklad� leží na da�ovém subjektu (§ 31 odst. 9 

da�ového �ádu44). Nemá tedy s otázkou, zda jsou p�edm�tné cesty považovány za 

pracovní nic spole�ného. Nicmén� nelze v zásad� zavrhovat evidenci ujetých kilometr�, 

která by byla založena na jiném principu, než fyzické kontrole po�ítadla ujetých 

kilometr� na p�edm�tném automobilu. Taková kontrola by mohla využívat nap�.: "údaje 

                                                
42tamtéž 
43Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, �j 2 Afs 16/2011-78, dostupné z 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_20111201084929_prevedeno.pdf
> 
44
�esko. Zákon �.280 ze dne 22. �ervence 2009 Da�ový �ád. In Sbírka zákon�, �eská republika . 2009, 
�ástka 87, s. 4038-4105. Dostupný z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5542> 
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o délce nejvhodn�jšího (tedy zpravidla – podle povahy trasy – z hlediska po�tu 

kilometr� nebo z hlediska pot�ebné doby jízdy nejkratšího) spojení mezi dv�ma body, 

vycházející ze spolehlivých zdroj�, nap�. z údaj� navigace GPS �i autoatlasu.45" To vše 

samoz�ejm� za p�edpokladu, že zde nejsou pochyby o tom, že daná cesta byla v danou 

dobu opravdu uskute�n�na. Navíc požadovat po st�žovateli každodenní fyzickou 

kontrolu ujetých kilometr� na po�ítadle kilometr� v automobilu je nejen nep�im��ené, 

ale v n�kterých p�ípadech by se dalo ozna�it až za šikanózní. I proto tedy bylo chybou, 

že krajský soud neuznal evidenci, kde se po�et ujetých kilometr� na trase ze 

st�žovatelova bydlišt� na hokejový stadion a zp�t opakoval.  

 Tuto problematiku NSS �eší dále v odstavci 41. Zde mimo jiné vytýká správci 

dan� paušální odmítnutí možnosti da�ov� uznat všechny uvedené pracovní cesty. 

Zd�vod�uje to tím, že pro správce dan� muselo být "pom�rn� jednoduše zjistitelné, kdy 

a kde se nap�. odehrávaly mistrovské �i p�ípravné zápasy, zda se jich st�žovatel 

skute�n� ú�astnil, jaké byly tréninkové plány, kdy a na jakém míst� prob�hla 

soust�ed�ní, zda byl st�žovatel zran�n �i nemocný apod.46" Pokud správce dan� s 

da�ovým uznáním pracovních cest nesouhlasil, m�l vyvrátit konkrétní da�ové doklady, 

nebo st�žovatelova tvrzení podložená p�íslušnými evidencemi.  

 Že šlo v celém svém rozsahu o p�ípad tém�� "precedentní" a NSS se v n�m 

poušt�l na pon�kud neprobádané území, sv�d�í i odstavec 44 v �ásti Obiter dictum 

tohoto rozhodnutí. Zde totiž NSS uvádí, že vzhledem k dané situaci musel p�istoupit k 

použití obecn�jších právních princip� in dubio mitius, resp. in dubiis contra fiscum. 

Celou problematiku pak uzavírá konstatováním, že "�innost profesionálních sportovc�

je natolik neujasn�ná a právn� v podstat� neupravená, že nem�že správní soud, na 

jehož rozhodovací �innost se také vztahuje �l. 4 Ústavy („Základní práva a svobody 

jsou pod ochranou soudní moci.“), použít bez dalšího výklad, který je zjevn� nevýhodný 

a necht�ný pro ob� strany daného smluvního vztahu, tzn. pro sportovce i jeho klub.47" 

                                                
45Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, �j 2 Afs 16/2011-78, dostupné z 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_20111201084929_prevedeno.pdf
> 
46tamtéž 
47Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, �j 2 Afs 16/2011-78, dostupné z 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_20111201084929_prevedeno.pdf
> 
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 Jak již bylo zmín�no výše, rozhodnutí v tomto p�ípad� má naprosto zásadní 

dopad na problematiku zda�ování sportovc�, konkrétn� t�ch p�sobících v kolektivních 

sportech. Navíc je zpracováno vskutku precizn� a to i po formální stránce, kdy je 

p�ehledn� �len�no do jednotlivých odstavc�. Z t�chto d�vod� jsem považoval za 

nezbytné v�novat mu v mé práci takto rozsáhlý prostor v�etn� �etných citací. Na záv�r 

této kapitoly je však t�eba zd�raznit, že a�koliv NSS v daném p�ípad� rozhodl a své 

rozhodnutí od�vodnil velice jednozna�n�, nelze propadnout dojmu, že profesionální 

sportovci v kolektivních sportech nemohou být se svými kluby v pracovn�právním 

pom�ru. Naopak je t�eba tyto vztahy posuzovat ad hoc a vždy v�novat d�kladnou 

pozornost jejich konkrétní právní úprav� a drobným nuancím, jež je od sebe odlišují.  
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3. Zda�ování sportovc�

 Jaké z daní se budou sportovce v p�ímé souvislosti s provozováním jeho �innosti 

týkat? Na prvním míst� to bude samoz�ejm� da� z p�íjmu. V�tšina profesionál� bude 

povinna také k dani z p�idané hodnoty. V menší mí�e to bude i da� silni�ní. Ostatní 

dan�, jako nap�íklad da� z nemovitostí se na sportovce jistojist� mohou vztahovat také, 

avšak nebude to již ve vztahu k provozování jeho �innosti.  

3.1 Da� z p�íjm�

Da� z p�íjm� je nejpodstatn�jší z daní, jenž budou na sportovce dopadat. Je to dáno 

logicky faktem, že profesionální sportovci, jejichž zda�ování se má práce p�evážn�

v�nuje, mají sportovní �innost jako hlavní zdroj svých p�íjm�. Výkonnostní sportovci a 

amaté�i nicmén� p�íjmy ze sportu musí p�i p�ekro�ení p�íslušné p�íjmové hladiny 

samoz�ejm� zdanit taktéž a pro v�tšinu z nich rozhodn� nep�jde o zanedbatelnou �ást 

p�íjm�. 

 Zákon �.586/1992 Sb.48, o daních z p�íjm� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále 

jen ZDP) je pro tuto oblast st�žejní. Poplatníci dan� z p�íjm� fyzických osob jsou 

definování v § 2 tohoto zákona, p�i�emž v oblasti sportu bude obzvlášt� klí�ové 

rozd�lení na da�ové rezidenty a nerezidenty. Této problematice spojené s mezinárodním 

dvojím zdan�ním se v�nuji v p�íslušné kapitole. 

 Pozitivní vymezení dan� z p�íjm�, respektive jeho roz�len�ní na p�íslušné 

kategorie pak nalezneme v § 3 ZDP. Zda�ování �innosti sportovc� se budou týkat: 

− p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky (§ 6), 

− p�íjmy z podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7), 

− ostatní p�íjmy (§ 10). 

                                                
48
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�. In Sbírka zákon�, �eská republika . 

1992, �ástka 117, Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
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Vzhledem k osobité povaze �innosti sportovc� nesmíme zapomínat na fakt, že pod 

pojem p�íjmy pod�azujeme nejen p�íjmy pen�žní, nýbrž i nepen�žní dosahované i 

sm�nou.49  

3.1.1 P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky (§ 6) 

 Jako p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky podle § 6 ZDP budou své 

p�íjmy dani p�edevším profesionální sportovci, p�sobící v kolektivních sportech, 

p�ípadn� v individuálních sportech, pokud budou vedeni jako zam�stnanci n�kterého ze 

státních sportovních center, spadajících pod resortní ministerstva, tak jak bylo 

vysv�tleno v kapitole vymezujících samotné p�sobení sportovc�.  

 Poznávacím znakem zde tedy bude, že sportovec jako poplatník dan� z p�íjm�

podle § 6 je povinen dbát p�íkaz� plátce = zam�stnavatele. T�mito p�íjmy jsou myšleny 

jak p�íjmy pravidelné, tak jednorázové.  

 Jak bude uvedeno v podkapitole "Da�ov� osvobozené p�íjmy", je zna�né 

množství pln�ní, a� už pen�žních, nebo nepen�žních, která jsou od dan� osvobozena. 

Stejn� tak je celá �ada pln�ní, která p�edm�tem dan� v�bec nejsou. Toto vymezení 

nalezneme v § 6 odst. 7 ZDP50. P�edm�tem dan� tak nejsou nap�.: 

− náhrady cestovních výdaj� do výše stanovené zákoníkem práce,  

− hodnota bezplatného stravování na pracovních cestách,  

− hodnota osobních ochranných pracovních prost�edk�,  

− hodnota pracovních od�v� a obuvi, atd. 

 Plátcem dan� je v tomto p�ípad� zam�stnavatel, tedy mate�ský klub, nebo 

p�íslušné rezortní sportovní centrum. Na zam�stnavatele tak spadá i povinnost správn�

spo�ítat zam�stnancovu da�, ze mzdy mu ode�íst zálohu na da� v p�íslušné výši a tu 

odvést finan�nímu orgánu. Vzhledem k aktuálnímu právnímu stavu (k datu vypracování 

mé práce), je stále v platnosti tzv. „superhrubá“ mzda (by� se do budoucna p�ipravuje 

                                                
49
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 3 odst. 2. In Sbírka zákon�, �eská 

republika . 1992, �ástka 117, s.3474. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
50
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�. In Sbírka zákon�, �eská republika . 

1992, �ástka 117, Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
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její zrušení). Z toho plyne, že krom� samotných p�íjm� vstupuje do základu dan� i 

pojistné na všeobecné zdravotní pojišt�ní, pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek 

na státní politiku zam�stnanosti. Na hrazení t�chto se podílí zam�stnavatel. 

3.1.2 P�íjmy z podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7) 

 Jako p�íjmy z podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti jsou zda�ováni 

op�t v drtivé v�tšin� profesionálové. V tomto p�ípad� to však mohou být jak 

profesionálové p�sobící v kolektivním sportu, tak v tom individuálním. Bližší vymezení 

se nachází v p�íslušné kapitole o vymezení sportovc�.  

 Sportovci individuálních sport� tedy budou zda�ovat své p�íjmy podle 

ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZDP51. Budou to tedy živnostníci s p�íjmy z podnikání. 

Naproti tomu sportovci kolektivních sport� budou zda�ovat své p�íjmy podle 

ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) ZDP52. Jsou to totiž OSV� provozující nezávislé 

povolání.  

 K tomu se tak ješt� budou zda�ovat p�íjmy, jež sportovec obdrží jako 

sponzorský dar, �i jako cenu ze sportovní sout�že. § 10 odst. 8 ZDP totiž k této 

problematice uvádí: "u poplatník� uvedených v § 2 odst. 2, u nichž je sportovní �innost 

podnikáním nebo jinou samostatnou výd�le�nou �inností, se považují p�ijaté ceny ze 

sportovních sout�ží za p�íjmy podle § 7.53" Blíže se tomuto tématu však v�nuji v 

samostatné kapitole o zda�ování cen ze sportovních sout�ží.  

 D�ležitým prvkem v �innosti profesionálního sportovce je otázka ú�etnictví. 

Pokud totiž sportovec p�sobící jako živnostník p�ekro�í za kalendá�ní rok limit obratu 

25 milión� korun, p�ísluší mu povinnost vést ú�etnictví. Naproti tomu sportovci 

p�sobící jako OSV� vykonávající nezávislé povolání mohou ú�etnictví vést 
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�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�. In Sbírka zákon�, �eská republika . 

1992, �ástka 117, Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
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republika . 1992, �ástka 117, s.3478. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
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dobrovoln�. Pokud ho však nevedou, mají povinnost vést da�ovou evidenci. Ta 

obsahuje údaje o p�íjmech a výdajích a majetku a závazcích54.  

 Fakt, že profesionální sportovní �innost v n�kterých p�ípadech naráží v da�ov�

právní úprav� na pon�kud problematické aspekty, dokládá i tematika nepen�žních 

p�íjm� sportovc� zda�ujících svou �innost podle § 7 ZDP. Tato nepen�žní pln�ní (a� už 

jde o stravování, dopravu, sportovní ná�iní, regenera�ní služby atd.) by m�la být 

uvedena v da�ovém p�iznání jako nepen�žní p�íjem. To by ale samoz�ejm� podstatným 

zp�sobem zvýšilo zdanitelný p�íjem a navíc by proti t�mto p�íjm�m nemohly být 

uplatn�ny výdaje.  

 V praxi se tak v�tšinou tyto situace �eší tak, že sportovec obdrží vyšší odm�nu, 

p�i�emž tyto p�vodn� nepen�žní p�íjmy naopak použije jako výdaje. Otázku tohoto 

zna�n� nestandardního �ešení dokonce již rozhodoval i Ústavní soud55, nicmén� nelze 

vylou�it, že zna�ná �ást p�íslušných subjekt� tento systém stále využívá.  

3.1.3 Ostatní p�íjmy (§ 10) 

Vymezení "ostatních p�íjm�" by se dalo nazvat negativním. Zákon nám totiž v § 10 

ZDP, kde jsou ostatní p�íjmy upraveny, �íká, že ostatní p�íjmy jsou ty, p�i nichž dochází 

ke zvýšení majetku a zárove� nejde o p�íjmy podle § 6 až 956. 

 Klí�ovým prvkem zde je, že jde o p�íjmy p�íležitostné, p�íjmy jednorázového 

charakteru. Zda�ovat své p�íjmy podle t�chto ustanovení tak budou sportovci napl�ující 

zmín�né pojmy p�íležitostné, �i jednorázové �innosti. P�jde tedy logicky o amatéry, 

p�ípadn� o výkonnostní sportovce. P�íležitostnou �innost vymezují Stanjura a Topinka 

jako: "�innost, která jednak není provozována pravideln� a opakovan� a p�íjmy z ní 

pocházející nejsou jediným poplatníkovým p�íjmem, jednak není p�íjmem p�evládajícím 
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�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 7 odst. 1 písm. b). In Sbírka zákon�, 
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republika . 1992, �ástka 117,  s. 3478. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
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a podstatnou m�rou zabezpe�ujícím obživu poplatníka �i jeho rodiny.57" Jelikož má 

v�tšina sportovních sout�ží formu opakovan� se uskute��ujících akcí, znamená to 

výrazné omezení pro pod�azení p�íjm� pod § 10 ZDP58.  

 Povinným k odvedení dan� bude poplatník, pokud jeho "ostatní p�íjmy" 

p�esáhnou ve zda�ovacím období �ástku 20 000 K�. Pro zna�nou �ást amatérských 

sportovc� tak budou tyto p�íjmy osvobozeny, jelikož na výše zmín�nou hranici 

nedosáhnou.  

 Samoz�ejm� v�bec nejklasi�t�jším p�ípadem "ostatních p�íjm�", budou v oblasti 

sportu ceny ze sportovních sout�ží. Této problematice se však v�nuji v p�íslušné 

kapitole. Jako "ostatní p�íjmy" bychom mohli ozna�it i odm�ny za reprezentování na 

mezinárodních akcích, jakými jsou Mistrovství Sv�ta a Evropy, nebo Olympijské hry. 

Odm�ny takto poskytnuté mají podle Topinky a Šubrta "formu odm�ny vyplácené podle 

§ 850 – 852 Ob�anského zákoníku na základ� ve�ejného p�íslibu59" a zda�ovat by se 

m�ly práv� podle § 10 ZDP. S touto konstrukcí vydalo MF souhlasné stanovisko60.  

3.1.4 Da�ov� osvobozené p�íjmy 

 N�které z p�íjm� do základu dan� vstupovat nebudou. A to i p�es to, že 

p�edm�tem dan� jsou. Jedná se o tzv. da�ov� osvobozené p�íjmy. Konkrétní vymezení 

t�chto osvobození nalezneme v ustanoveních § 4 ZDP. Další osvobozené p�íjmy pak v 

návaznosti na jednotlivé druhy p�íjm� uvád�jí § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 ZDP.  

Pro �innost sportovc� budou d�ležitá hlavn� tato osvobození: 

− ceny ze sportovních sout�ží nep�evyšující 10 000 K�61, p�jde o pravd�podobn�

nej�ast�ji využívané osvobození62
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− podpory a p�ísp�vky z prost�edk� nadací a ob�anských sdružení63; zde je nutné 

rozlišovat, zda tuto podporu p�ijímá profesionální sportovec, nebo 

výkonnostní/amatérští sportovci. Profesionálové by m�li tyto podpory pod�adit 

pod p�íjmovou stránku a výdaje, na které byly tyto podpory poskytnuty ode�íst 

od základu dan�64. Pro výkonnostní sportovce/amatéry jsou tyto podpory zcela 

osvobozeny65

− p�íjmy z prodeje movitých v�cí neza�azených do obchodního majetku66,  

− dotace ze státního rozpo�tu, z rozpo�tu m�st, obcí, kraj�, státních fond� a z 

p�id�lených grant� na po�ízení hmotného majetku67, nejsou-li ú�továny do 

p�íjm� �i výnos� podle zákona o ú�etnictví68,  

− p�ijatá náhrada škody, pln�ní z pojišt�ní majetku a z pojišt�ní odpov�dnosti za 

škodu69, ovšem pouze pokud se toto pojišt�ní netýká podnikání �i jiné 

samostatné výd�le�né �innosti poplatníka.  

3.1.5 Výdaje vynaložené na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�

 Je zcela logické, že v otázce výdaj� se bude u sportovc� objevovat celá �ada 

výrazn� specifických typ�. Je to dáno výraznou odlišností sportovní �innosti od 
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ostatních �inností zda�ovaných jako závislá práce, nebo podnikání/živnost/nezávislé 

povolání.  

 Nejjednodušší bude situace u sportovc� vykonávajících svou �innost jako 

závislé povolání, tedy ti, kte�í své p�íjmy zda�ují podle § 6 ZDP. Pokud totiž mají se 

svým zam�stnavatelem podepsáno prohlášení k dani a nemají jiné p�íjmy vyšší než 6 

000 K�, pak nemusejí v�bec podávat da�ové p�iznání70. Dále m�že tento typ sportovc�

využívat i další výhody. Nej�ast�ji sklo�ovanou bude ta, že valná v�tšina nepen�žních 

pln�ní je pod�aditelná pod p�íjmy, jež nejsou p�edm�tem dan� p�i tomto typu zda�ování. 

P�jde p�edevším o hodnotu pracovních od�v�, náhrady cestovních výdaj�, ochranné 

nápoje a další71. Navíc § 6 odst. 9 ZDP obsahuje celou �adu dalších p�íjm�, které jsou 

od dan� osvobozeny.  

 Výjimkou z t�chto všeobecných výhod je bezplatné poskytování motorového 

vozidla zam�stnanci ke služebním i soukromým ú�el�m. Každý i zapo�atý m�síc 

používání se totiž zam�stnanci po�ítá jako p�íjem ve výši 1% vstupní ceny vozidla72.  

 Pokud jde o sportovce zda�ující své p�íjmy podle § 7 ZDP, bude postup 

podobný jako u "klasických" OSV�. Základem dan� jsou p�íjmy snížené o výdaje 

vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení73. Z hlediska posuzování sportovní 

�innosti si je t�eba uv�domit, že ne všechny výdaje sportovce je možno subsumovat pod 

da�ov� uznatelné výdaje.  

 Jako nej�ast�jší typ výdaj� m�žeme považovat výdaje (náklady) na pracovní 

cesty podle § 24 odst. 2 písm. k). Takovými pracovními cestami budou nap�. cesty k 

utkáním, �i turnaj�m, nebo cesta na p�ípravný p�edsezónní kemp atd. Ostatn�

problematika da�ov� uznatelných pracovních cest je i jedním ze st�žejních bod�

klí�ového rozsudku NSS analyzovaného v kapitole 2. Krom� obligátních výdaj� na 
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pohonné hmoty spot�ebované silni�ním motorovým vozidlem, nebo na dopravu 

hromadnými dopravními prost�edky, p�jde i o výdaje na ubytování a stravné. Výše a 

podmínky t�chto výdaj� se �ídí podle ustanovení zákoníku práce. Jako specifické výdaje 

související se sportovní �inností m�žeme uvést ty, o nichž se p�ímo zmi�ují Stanjura a 

Topinka74:  

− sportovní materiál nezbytný k provozování dané sportovní disciplíny, 

− sportovní obuv a sportovní oble�ení v p�im��eném množství,  

− vybavení nebo užívání t�locvi�ny a posilovny,  

− jízdní kola, poplatky za saunu a bazén (jsou-li tyto aktivity v souladu s 

tréninkovým plánem sportovce nebo doporu�ením sportovního léka�e �i 

maséra),  

− platby pojistného za pojišt�ní ušlých p�íjm� v p�ípad� úrazu (nikoliv však 

samotné úrazové, �i životní pojišt�ní),  

− vitamínové, iontové nápoje a dopl�kovou výživu (op�t na doporu�ení léka�e),  

− cestu do rehabilita�ního centra a regenera�ního za�ízení. 

Pozastavit se musím u výdaj� na vitamínové, iontové nápoje a dopl�kovou výživu 

(zkrácen� dopl�ky stravy). Toto téma se jeví vcelku kontroverzn�, avšak je t�eba si 

uv�domit, že sou�asný vrcholový sport klade na fyzické dispozice jedinc� takové 

nároky (a� už jde o tvrdost, rychlost a agresivitu, nebo nadm�rný po�et utkání b�hem 

sezóny75), že sportovec, kterému by byla dostupná pouze "základní" možná strava by 

nem�l šanci ve zdraví p�ežít by� i jediný rok v profesionálním sportu. Ne nadarmo se v 

dnes již vinou dopingových skandál� zprofanovaném cyklistickém závod� Tour´de 

France mezi odborníky tradovalo "po�ekadlo", že "Tour se na jen na zeleninovém salátu 
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jet nedá". Tato trefná glosa se samoz�ejm� týkala spíše použití nepovolených 

podp�rných látek, avšak myslím, že náš p�íklad vystihuje také vcelku dob�e.  

 Pokud bych se ješt� vrátil k výdaj�m na "sportovní obuv a sportovní oble�ení v 

p�im��eném množství", pak by se jednalo v podstat� o totožn� specifický p�íklad jako u 

dopl�k� stravy. Samoz�ejm� musíme brát v úvahu onu klauzuli "v p�im��eném 

množství"76.  

 I ve zbylých p�ípadech výdaj� je nutné d�sledn� zvažovat, zda skute�n� souvisí 

s vykonávanou �inností a mohou se tak použít jako da�ov� uznatelné náklady. 

Obzvlášt� pak, pokud se jedná o takové výdaje, které je možné využít i k "soukromé" 

osobní spot�eb�, jakými jsou nap�. výše zmín�né poplatky za saunu, bazén, maséra, �i 

r�zné regenera�ní procedury.   

 Pokud sportovec neuplatní výdaje v jejich skute�né výši, pak se mu skýtá 

možnost využít paušální uplatn�ní procentní sazbou. Konkrétn� to bude 60% u 

sportovc� vykonávajících svou �innost prost�ednictvím živnostenského oprávn�ní a 

40% u sportovc�, kte�í vykonávají svou �innost jako podnikání, nebo jako nezávislé 

povolání77.  

 U sportovc� zda�ujících své p�íjmy podle § 10 ZDP (tedy v�tšiny výkonnostních 

a amatérských sportovc�), je nutné upozornit na odlišné zn�ní definice základu dan�. V 

§ 10 odst. 4 ZDP je totiž uvedeno, že "základem dan� je p�íjem snížený o výdaje 

prokazateln� vynaložené na jeho dosažení." Vypadla nám tedy zde možnost snížit 

p�íjem o výdaje na zjišt�ní a udržení p�íjm�, tak jako je tomu v p�ípad� zdan�ní podle § 

7 ZDP. Další odlišností je formulace "jsou-li výdaje vyšší než p�íjem, k rozdílu se 

nep�ihlíží." Jako poslední hlavní odlišnost oproti zda�ování podle § 7 ZDP je zde 

nemožnost využít uplatn�ní výdaj� paušální sazbou.  

                                                
76

Zde bychom op�t mohli uvést ur�itý kontrast, �i chcete-li p�íklad ad absurdum. Pokud se vrátíme k 
pom�r�m v basketbalové NBA, pak zde platí nepsané pravidlo, že naprostá v�tšina hrá�� má p�íslušnou 
smlouvu s n�kterým z od�vn�-obuvnických gigant� a v zápasech vždy musí nastupovat v jejich sportovní 
obuvi, p�i�emž tato jim je poskytována zdarma práv� doty�nou firmou. Mezi hrá�i pak existují i takové 
extrémy, kdy basketbalisté využijí na každý z 82 zápas� regulérní sezóny nový pár bot. 
77
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 7 odst. 7 písm. b) a c). In Sbírka 

zákon�, �eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 



35 

3.2 Da� z p�idané hodnoty 

 Sportovc� se bude p�ímo týkat i da� z p�idané hodnoty (dále jen DPH). Tedy 

aspo� t�ch profesionálních a v n�kolika málo p�ípadech i výkonnostních. Amaté�i s 

DPH kalkulovat nemusí v�bec, avšak blíže k tomu až v dalším výkladu. DPH je 

nep�ímou daní a je upravena zákonem �.235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�78 (dále jen ZDPH), který také zapracovává do našeho 

právního �ádu celou �adu významných sm�rnic a dalších p�edpis� Evropské unie.  

 Vra�me se nyní k výkladu toho, kte�í ze sportovc� budou povinní k DPH. Pokud 

obrátíme svou pozornost k dikci § 5 odst. 1 ZDPH, zjistíme, že zde jsou dv� podmínky, 

aby byla osoba povinná k dani. Musí jít o: 

− fyzickou nebo právnickou osobu (v�etn� t�ch, které nebyly založeny nebo 

z�ízeny za ú�elem podnikání, pokud uskute��ují ekonomické �innosti), 

− která  samostatn� uskute��uje "ekonomické �innosti". 

Jako "ekonomické �innosti" zákon krom jiného ozna�uje "soustavnou �innost osob 

poskytujících služby79". V demonstrativním vý�tu, jenž se nachází v § 5 odst. 2 ZDPH 

však sportovní �innost a �innosti, jenž se sportem souvisí chybí a proto se musíme 

uchýlit k další zkoumání.  Pojem "poskytnutí služby" ZDPH vysv�tluje v § 14, kde stojí, 

že: "poskytnutím služby se pro ú�ely tohoto zákona rozumí všechny �innosti, které 

nejsou dodáním zboží nebo p�evodem nemovitosti." Ozna�it sportovní �innost za 

poskytnutí služby by tedy s p�ihlédnutím k dikci zákona nem�l být problém. Otázkou 

však je, do jaké míry bude �innost sportovc� soustavná?  

 Z faktu, že ekonomická �innost, má být soustavná lze usoudit, že p�íležitostná 

sportovní �innost (pop�ípad� jakákoliv p�íležitostná �innost) již nemusí být nutn�

považována za ekonomickou �innost. Uvedená, pon�kud zamlžená formulace, je 

namíst� z toho d�vodu, že pojem „soustavná �innost“ ZDPH sice používá jako nutnou 
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podmínku, aby se jednalo o ekonomickou �innost, avšak výklad k tomu, jak chápat 

„soustavnou �innost“, již ZDPH nepodává80.  

 Z tohoto d�vodu se tedy obrátíme ke komentovanému vydání ZDPH, kde se 

mimo jiné uvádí: "za soustavnou �innost se považuje nap�. i �innost, která se týká pouze 

�ásti nap�. kalendá�ního roku, sezony, kdy v jiných obdobích roku tato �innost 

uskute��ována není, nap�. prodej váno�ních stromk�, provozování letních koupališ�

apod.81" 

 Dá se tudíž uzav�ít, že pod pojem "soustavná �innost" m�žeme subsumovat i 

�innost vykonávanou sezónn�. K tomuto konstatování dosp�l ve svém �lánku i Pelc:"V 

obecné rovin� je možné konstatovat, že skute�nost, že se jedná o �innost sezónní 

povahy, nevede k záv�ru, že se nejedná o �innost ekonomickou. Anebo jinak, pon�kud 

jednodušeji �e�eno, i �innost sezónní povahy je z pohledu DPH považována za �innost 

soustavnou, tudíž ekonomickou.82" Proto i jednorázové, ale zárove� v pravidelných, by�

delších �asových úsecích, se opakující jednání, nebo déle provád�ná �innost bude 

soustavnou. Pokud se ve všeobecnosti zamyslíme nad sportovní �inností v souladu s 

p�edchozím výkladem a vezmeme v potaz všechny její �asové i místní náležitosti, 

jakými jsou nap�. organizování závod� a sout�ží bu	 v p�edem stanovených �asových 

intervalech tzv. "sezónách", p�ípadn� pravideln� se opakujících mítincích, �i turnajích, 

nezbude nám než uznat sportovní �innost jako soustavnou �innost osob poskytujících 

služby, tak jak to vyžaduje zn�ní zákona. Ipso facto sportovní �innost je �inností 

ekonomickou.  

 Problémem postihujícím �adu sportovních organizací na nižším výkonnostním 

stupni, p�ípadn� t�ch, jejichž ú�elem není primárn� dosahování nejvyšší možné 

výkonnosti, ale nap�. výchova mládeže, �i poskytování rekrea�ních sportovních aktivit 

je, že a�koliv mají formu ob�anského sdružení a neziskové organizace, budou i ony 

povinny k DPH. "Z definice ekonomické �innosti totiž lze zcela jednozna�n� odvodit, že 

ekonomickou �inností není pouze a jedin� podnikatelská �innost. Pon�kud paradoxn�

m�že znít konstatování, že i nezisková �innost m�že být �inností ekonomickou. 

                                                
80

PELCL L. Sportovní �innost a da� z p�idané hodnoty; Dan� a právo v praxi, 2007, �. 1 
81

BENDA, V.; PITNER, L. Da� z p�idané hodnoty s komentá�em. Praha: ANAG, 2012. s.35 
82

PELCL L. Sportovní �innost a da� z p�idané hodnoty; Dan� a právo v praxi, 2007, �. 1 



37 

Posta�uje, aby byla vykonávána soustavn� a byly spln�ny podmínky požadované v § 5 

ZDPH. Okolnost, že cílem neziskové �innosti není dosahování zisku, není argumentem 

pro od�vodn�ní, že doty�ná soustavn� ztrátová �innost není ekonomickou �inností. 

Ztrátová �innost je však z ekonomického hlediska v dlouhodob�jším pohledu 

neudržitelná, takže se nejenom p�i sportovní �innosti, ale i p�i jiných neziskových 

�innostech poskytují dotace, které zajiš�ují, aby se i ztrátová �innost stala �inností 

dlouhodobou.83" Zajímavé je, že osobou povinnou k dani bude i organiza�ní složka 

státu, pod podmínkou, že je zárove� ú�etní jednotkou. Na organiza�ní složku státu se 

b�žn� pohlíží tak, že právnickou osobou není. Pro ú�ely ZDPH je však považována za 

osobu povinnou k dani, jestliže je ú�etní jednotkou ve smyslu zákona o ú�etnictví. V § 4 

zákona �. 219/2000 Sb., nalezneme p�íklady kdy je organiza�ní složka státu ú�etní 

jednotkou. Pokud jde tedy o rezortní sportovní centra, tak ty jsou z�izována p�íslušným 

ministerstvem jako organiza�ní složky státu84.  

 Vra�me se ale zpátky ke sportovc�m. Abychom mohli ozna�it sportovce za 

osobu povinnou k dani, musí spl�ovat i podmínku samostatn� uskute��ované 

ekonomické �innosti. Podmínka samostatnosti logicky bude chyb�t u sportovc�, kte�í 

budou svou �innost provozovat v zam�stnaneckém pom�ru. Za samostatn�

uskute��ovanou ekonomickou �innost se nepovažuje �innost zam�stnanc�, nebo dalších 

osob, které uzav�ou smlouvu, na základ� které vzniká mezi zam�stnavatelem a 

zam�stnancem pracovn�právní vztah. Stejn� tak se za samostatn� uskute��ovanou 

ekonomickou �innost nepovažují �innosti, které jsou zda�ovány podle zákona o daních z 

p�íjm� jako p�íjmy ze závislé �innosti85.  

 Po vylou�ení sportovc� p�sobících v zam�stnaneckém pom�ru nám tedy zbývají 

ti, kte�í své p�íjmy zda�ují podle ustanovení § 7 ZDP jako "p�íjmy z podnikání a jiné 

samostatné výd�le�né �innosti" (profesionálové), nebo ti, kte�í své p�íjmy zda�ují podle 

ustanovení § 10 ZDP jako "ostatní p�íjmy" (výkonnostní sportovci a amaté�i). Ani tento 

vý�et kategorií sportovc�, kte�í podléhají DPH, však nebude kone�ný. 
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 Odvád�t DPH budou totiž v naprosté v�tšin� jen sportovci profesionálové, 

zatímco výkonnostní sportovci a amaté�i budou od uplat�ování dan� osvobozeni. 

D�vodem je ustanovení obsažené v § 6 odst. 1 ZDPH. Zde je stanoveno, že pokud obrat 

osoby povinné k dani nep�esáhne za nejvýše 12 bezprost�edn� p�edcházejících po sob�

jdoucích kalendá�ních m�síc� limitní �ástku 1 000 000 K�, pak bude od dan�

osvobozena. Naprostá v�tšina výkonnostních sportovc� a amatér� tento limit nep�ekro�í 

a tudíž bude jejich povinností pouze pr�b�žná kontrola této hranice. 

 A�koliv se samoz�ejm� mohou najít i n�kte�í profesionálové, jež nedosáhnou 

nad limit 1 000 000 K�, m�žeme na tomto míst� konstatovat, že odvád�t DPH budou ze 

široké skupiny sportovc� práv� v drtivé v�tšin� profesionálové, p�sobící jako 

živnostníci/podnikatelé, nebo OSV� vykonávající nezávislé povolání.  

 Registrovat se musí osoba povinná k dani do 15 dn� po skon�ení kalendá�ního 

m�síce, v n�mž p�ekro�ila stanovený limit86. Samoz�ejm� je možné, aby se osoba 

povinná k dani zaregistrovala jako plátce DPH, i když ješt� nep�ekro�ila obrat 1 000 

000 K� - dobrovolná registrace (existují ur�ité výjimky v p�ípad�, pokud osoba povinná 

k dani uskute��uje pouze pln�ní osvobozená od DPH, u kterých nevzniká ani plátci 

DPH nárok na odpo�et DPH)87. Pro správné pochopení problematiky, zda se osoba 

povinná k dani (tj. potencionální plátce DPH) má zaregistrovat jako plátce DPH, 

p�ípadn� se musí zaregistrovat jako plátce DPH, je podstatné korektn� vyložit pojem 

„obrat“. Jelikož osobami povinnými k dani jsou jak osoby, vedoucí ú�etnictví, tak 

osoby, které ú�etnictví nevedou (používají da�ovou evidenci), je pot�eba d�sledn�

dodržovat pravidla pro zjišt�ní výše obratu, tak jak jsou uvedena v § 6 ZDPH88.  

 Osoby registrované k dani v jiných �lenských státech EU a zahrani�ní osoby 

povinné k dani se musí registrovat k DPH také. D�vodem je spln�ní povinnosti 

odvedení dan� v �eské republice89.  

Mohou však nastat i jiné d�vody k registrování za plátce dan�, než p�ekro�ení 

obratu. Takovým p�ípadem m�že být stav, v n�mž osoba povinná k dani, avšak v �R 
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neusazená, poskytne jiné osob� povinné k dani službu s místem pln�ní na území �R. 

Tuzemská osoba povinná k dani se pak stane plátcem v den, kdy byly tyto služby 

poskytnuty90.  

 Druhy pln�ní osvobozených od dan� bez nároku na odpo�et dan� uvádí § 51 

ZDPH. Samoz�ejm� zákon uvádí i pln�ní osvobozená od dan� s nárokem na odpo�et 

dan�, avšak p�i bližším zkoumání zjistíme, že žádné z t�chto osvobozených pln�ní s 

nárokem na odpo�et se nebude p�ímo týkat sportovních �inností. Sportovc� se tak 

budou týkat tato osvobození: 

− poskytnutí služeb jako protihodnoty �lenského p�ísp�vku pro vlastní �leny 

neziskových organizací91. Takovýmto vztahem m�že být nap�íklad stav, kdy je 

sportovní organizace vlastníkem sportovišt�, které spravuje pro sportovní 

�innost svých �len�. Tento model však v reálu není p�íliš využíván. Vyžaduje 

totiž ke svému fungování zakotvení náležitého protipln�ní, jež �lenové za své 

p�ísp�vky využívají, do stanov sportovní organizace92.  

− poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo t�lesnou výchovou 

neziskovými organizacemi, osobám, které vykonávají sportovní nebo 

t�lovýchovnou �innost93. Zde p�jde p�edevším o sportovce, kte�í nejsou �leny 

sportovní organizace vlastnící doty�né sportovišt� a tak za jeho využívání platí 

ur�itý poplatek.  

− poskytování služeb p�i p�íležitostných akcích po�ádaných výlu�n� za ú�elem 

získání finan�ní prost�edk� k �innostem, pro které jsou tyto osoby založeny 

nebo z�ízeny94. Bude se jednat o nejr�zn�jší exhibi�ní a benefi�ních zápasy, 

závody atd. 
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3.3 Da� silni�ní 

 Silni�ní da� je jednou z majetkových daní. Upravena je v zákon� �.16/1993 

Sb.95, o dani silni�ní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Aby se sportovc� se tato da� týkala, 

musí být spln�ny dv� podmínky:  

− sportovec využívá silni�ní motorové vozidlo "v p�ímé souvislosti s 

podnikáním96", 

− p�íslušné vozidlo je registrováno a provozováno v �eské republice a sportovec 

je zapsán v technickém pr�kazu jako jeho provozovatel, nebo ho užívá a osoba, 

která je zapsána v technickém pr�kazu, jako provozovatel zem�ela, zanikla, byla 

zrušena, nebo byla z registru vozidel odhlášena97. 

Z první podmínky vyplývá, že silni�ní dani budou podrobeni profesionální sportovci, 

jež své p�íjmy zda�ují jako p�íjmy z podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti. V 

p�ípad� sportovc�, kte�í budou se svým klubem v zam�stnaneckém pom�ru, spadá 

zda�ovací povinnost na p�íslušnou sportovní organizaci98 a ta m�že využít speciální 

sazbu dan� 25 K� za každý den použití osobního automobilu, nebo jeho p�ípojného 

vozidla, je-li to pro ni výhodn�jší99. Výkonnostní a amatérští sportovci, jež své p�íjmy 

zda�ují podle ustanovení § 10 ZDP jako "ostatní p�íjmy", k silni�ní dani povinni 

nebudou.  
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 Sportovních organizací by se pak týkala problematika vozidel s nejv�tší 

povolenou hmotností nad 3,5 tuny, které jsou ur�eny výlu�n� k p�eprav� náklad� a jsou 

registrovány v �eské republice100. Je totiž v podstat� pravidlem, že nap�íklad v 

automobilovém sportu (rallye, silni�ní závody motocykl�, rallycross a další) bude mít 

vlastní vozidlo spadající do této kategorie zna�ná �ást p�íslušných sportovních 

organizací.  

 V ostatních hlavních sportech, jako nap�íklad ve fotbale, hokeji, �i basketbale 

pak naprostá v�tšina prvoligových a n�kdy i druholigových tým� vlastní autobus pro 

p�epravu hrá�� a sportovního materiálu na "venkovní" zápasy.  

 Podstatné je, že silni�ní daní nejsou zatížena sportovní vozidla. Pokud totiž 

získaly pr�kaz sportovního vozidla, spadají do kategorie vozidel se zvláštní registra�ní 

zna�kou podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o dani silni�ní a ty p�edm�tem dan� nejsou. 

D�vodem je, že k problematice zvláštních registra�ních zna�ek byla vydána vyhláška 

�.243/2001 Sb., o registraci vozidel. Tato vyhláška pak v § 15 "Druhy registra�ních 

zna�ek" mimo jiné uvádí mezi vozidly, jimž p�ísluší zvláštní registra�ní zna�ka i 

"sportovní vozidla, kterým byl vydán pr�kaz sportovního vozidla101".  

 Nutno však podotknout, že tato vozidla nesmí být použita na pozemních 

komunikacích (z tohoto zákazu m�že být ud�lena výjimka a p�i spln�ní náležitostí v § 2 

odst. 1 zákona o dani silni�ní by se tak stala b�žným p�edm�tem této dan�). Z tohoto 

zákazu se vymyká zvláštní režim p�i ú�asti na závodech po�ádaných Federací 

automobilového sportu Autoklubu �R. V tom p�ípad� je totiž p�íslušný úsek závodní 

trat� sice stále pozemní komunikací, avšak v daný moment je pro b�žný provoz uzav�en 

a slouží pouze ú�el�m sportovní �innosti.  

 Zapomenout z hlediska sportovní �innosti nesmíme ani na motocykly. U nich 

nebude zdaleka tak složitá argumentace, nebo� je p�ímo v § 3 písm. a) zákona o dani 

silni�ní stanoveno, že vozidla zpravidla s mén� než �ty�mi koly zapsaná v technickém 

pr�kazu vozidla jako kategorie L a jejich p�ípojná vozidla jsou od dan� osvobozena. 
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Pokud ovšem p�jde o motocykly se statutem "sportovního vozidla" budou se i na n�

vztahovat výše vysv�tlená pravidla.  

 Základ dan� bude záviset na: 

− zdvihovém objemu motoru (u osobních automobil� s výjimkou osobních 

automobil� na elektrický pohon), 

− sou�tu nejv�tších povolených hmotností na nápravy a po�et náprav, 

− nejv�tší povolené hmotnosti a po�tu náprav (u ostatních vozidel)102. 

Samotná sazba dan� je pak stanovena v zákon� o dani silni�ní jako pevná �ástka. 

Upraveny jsou zde i možnosti slev na dani.103 Da� se platí formou �tvrtletních záloh 

(splatné do 15. dubna, 15. �ervence, 15. �íjna a 15. prosince104, p�i�emž tyto se vypo�tou 

jako 1/12 p�íslušné ro�ní sazby dan� za každý kalendá�ní m�síc, v n�mž existovala 

da�ová povinnost105. Da�ové p�iznání je nutné podat nejpozd�ji do 31. ledna 

kalendá�ního roku následujícího po uplynutí zda�ovacího období106. 

3.4 Da� darovací vs. sponzorování a sponzorské dary 

 Na tomto míst� považuji za vhodné zmínit se i o dani darovací a p�edejít 

p�ípadné polemice o problematice sponzorování. Pojem sponzorský dar by totiž mohl 

snadno svád�t k za�azení tohoto p�íjmu sportovce pod ustanovení o dani darovací, avšak 

není tomu tak. Je nezbytné se významn� zamyslet nad vlastním správným 

ekonomickým (a tedy i da�ovým) efektem, obsahem i významem t�chto pojmenování. 

Sou�asná �eská legislativa totiž ani v jediném ze svých zákon� nevymezuje pojem 
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"sponzorování" (jedná se tedy o ur�itý "slangový" výraz) a ob�anský zákoník i da�ové 

zákony obsahují pouze pojem "dar" – jež je odpo�itatelný od základu dan� u p�íjmu 

nap�."pro ú�ely t�lesné výchovy a sportu" a "reklama" – resp. P�íjem z prodeje reklamy 

– jako jediná východiska pro praktickou aplikaci v podmínkách podnikatelského 

prost�edí v �eské republice. Za dané situace v mnohých p�ípadech existuje z�etelná 

nejasnost, zda pojem sponzorování zahrnuje zmín�ný typ daru nebo prodej reklamy, což 

m�že p�edstavovat posléze pom�rn� fatální následky práv� v ekonomické, respektive 

da�ové oblasti obou p�ípadných smluvních stran107.  

Jak si sponzorování správn� vymezit? Pomoci nám m�že následná definice: 

"sponzorování lze definovat jako p�ipravenost pen�žních, v�cných prost�edk�, nebo 

služeb ze strany podnik� pro osoby nebo organizace ve sportovní, kulturní nebo sociální 

oblasti, které slouží k dosažení podnikatelských marketingových a komunika�ních cíl�. 

Jedná se o specifickou formu partnerství, ve které sponzor a sponzorovaný dosahují 

svých cíl� pomocí toho druhého. Vstup do partnerství se vyjad�uje prost�ednictvím 

sponzorování, ve kterém jsou smluvn� regulovány výkony a proti výkony obou 

partner�."108

 V zákon� o dani darovací109 je p�ímo uvedeno, že "p�edm�tem dan� darovací je 

bezúplatné nabytí majetku". O to se ale logicky nem�že jednat, pokud sponzor, jenž 

poskytne sportovci nap�. prost�edky na p�ípravu práv� formou "sponzorského daru" 

o�ekává, že za svou "investici" obdrží n�jaké protipln�ní. Nej�ast�ji p�jde bu	 o 

umíst�ní loga na dresu sportovce, nebo p�ímou propagaci n�jakého výrobku na 

samostatné akci sponzora. A� tak, �i onak, ú�elem vždy je zviditelnit samotného 

sponzora prost�ednictvím pov�tšinou pozitivn� vnímaného sportovce (to se samoz�ejm�

m�že n�kdy obrátit proti sponzorovi, nap�íklad pokud sportovec dosahuje špatných 

výsledk�, nebo dokonce na celé sportovní odv�tví dopadne stín korup�ní kauzy, �i 

dopingu).  

                                                
107

POLOK V. Co je to sponzoring, Dan� a finance 11/2009 
108tamtéž 
109
�esko. Zákon �.357 ze dne 5. kv�tna 1992 O dani d�dické, dani darovací a dani z p�evodu nemovitostí. 

In Sbírka zákon�, �eská republika. 1992, �ástka 73. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2596> 



44 

 Jak již bylo �e�eno, sponzorství tedy nenapl�uje pozitivní vymezení p�edm�tu 

dan� darovací a bude tedy p�edm�tem dan� z p�íjm�. To ostatn� vyplývá po naší 

argumentaci i z negativního vymezení p�edm�tu dan� darovací v § 6 odst. 4 písm. c), 

kde se p�ímo stanoví, že "p�edm�tem dan� darovací nejsou bezúplatná nabytí majetku, 

která jsou p�íjmem a jsou p�edm�tem dan� z p�íjm�110".  

 Vše výše zmín�né nicmén� bude platit pouze pro sportovce, kte�í své p�íjmy 

zda�ují bu	 jako p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky podle § 6 ZDP, nebo jako 

p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti podle § 7 téhož zákona. 

Pokud ovšem p�jde o sportovce, jenž své p�íjmy zda�uje podle § 10 jako "ostatní 

p�íjmy" (v drtivé v�tšin� ovšem takto své p�íjmy ze sportovní �innosti zda�ují pouze 

sportovci amaté�i, výjime�n� výkonnostní sportovci, jak již bylo vysv�tleno v 

p�edchozích kapitolách), nebude muset p�ípadný sponzorský dar zdanit v�bec.  

D�vodem je vymezení samotného p�edm�tu dan� v ZDP. V § 3 odst. 4 písm. a) 

je totiž uvedeno, že p�edm�tem dan� nejsou prost�edky získané darováním "s výjimkou 

dar� p�ijatých v souvislosti s výkonem �innosti podle § 6 nebo s podnikáním, anebo s 

jinou samostatnou výd�le�nou �inností.111" Vzhledem k tomu, že jde o taxativní vý�et a 

"ostatní p�íjmy" podle § 10 ZDP v n�m chybí, pak sponzorské dary sportovc�m, kte�í 

zda�ují své p�íjmy ze sportovní �innosti podle tohoto ustanovení, podléhat dani 

nebudou.  

                                                
110
�esko. Zákon �.357 ze dne 5. kv�tna 1992 O dani d�dické, dani darovací a dani z p�evodu nemovitostí, 

§ 6 odst. 4 písm. c). In Sbírka zákon�, �eská republika. 1992, �ástka 73. Dostupné z 
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2596> 
111
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 3 odst. 4 písm. a). In Sbírka 

zákon�, �eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
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4. Zda�ování cen ze sportovních sout�ží 

 Institut ceny ze sportovní sout�že a její osvobození od dan� z p�íjm� pro 

sportovce, kte�í neprovozují sportovní �innost jako podnikání je jedním z mála prvk�, 

týkajících se sportu, jež da�ové p�edpisy p�ímo zmi�ují112. Žel tato tematika není tak 

jednoduchá, jak by se mohla na první pohled ze zn�ní uvedeného v ZDP zdát. 

 St�žejním faktorem p�i zda�ování cen ze sportovních sout�ží bude otázka, zda se 

− sportovní sout�ž koná na území �eské republiky, 

− sportovní sout�ž koná v zahrani�í.   

Další d�ležitou otázkou bude, zda je sportovec  

− zahrani�ní fyzická osoba (tedy poplatník ve smyslu § 2 odst. 3 ZDP), neboli 

da�ový nerezident113, nebo 

− tuzemská fyzická osoba  (poplatník ve smyslu § 2 odst. 2 ZDP). Neboli da�ový 
rezident114. 

4.1 Zda�ování cen ze sportovních sout�ží konaných v �R 

 St�žejním ukazatelem bude hodnota ceny ze sportovní sout�že. Zde si op�t 

m�žeme ceny rozd�lit na dva typy: 

− ceny ze sportovních sout�ží v hodnot� do 10 000 K� v�etn�, 

− ceny ze sportovních sout�ží v hodnot� nad 10 000 K�.  

                                                
112
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 4 odst. 1 písm. f). In Sbírka 

zákon�, �eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
113

Da�ovým nerezidentem v �R je fyzická osoba, která spl�uje kritéria, která stanoví mezinárodní 
smlouva, kterou je �R vázána, že není da�ovým rezidentem v �R; anebo (v p�ípad�, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je �R vázána, nestanoví jinak), nemá na území �R bydlišt� (stálý byt) nebo se na území 
�R nezdržuje více než 183 dn� v kalendá�ním roce. PELCL, L. Zda�ování cen ze sportovních sout�ží 
po�ádaných v �eské republice. Dan� a právo v praxi, 2005, �. 9 
114

Da�ovým rezidentem v �R je fyzická osoba, která má na území �R bydlišt� (stálý byt) nebo se na 
území �R zdržuje více než 183 dn� v kalendá�ním roce (pro orientaci - pokud vyjdeme z obvyklé situace, 
tzn. že kalendá�ní rok má 365 dn�, pak osoba, která se zdržuje na území �R více než 6 m�síc�, je 
da�ovým rezidentem v �R. PELCL, L. Zda�ování cen ze sportovních sout�ží po�ádaných v �eské 
republice. Dan� a právo v praxi, 2005, �. 9 
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4.1.1 Ceny ze sportovních sout�ží v hodnot� do 10 000 K� v�etn�

 Zastavme se u ceny ze sportovních sout�ží v hodnot� do 10 000 K� v�etn�. 

Podstatné je zde ustanovení § 10 odst. 1 písm. ch) ZDP: "ostatními p�íjmy, p�i kterých 

dochází ke zvýšení majetku, pokud se nejedná o p�íjmy podle § 6 až 9, jsou zejména 

ceny ze sportovních sout�ží a ceny ze sout�ží, v nichž je okruh sout�žících omezen 

podmínkami sout�že, anebo jde o sout�žící vybrané po�adatelem sout�že, s výjimkou 

uvedenou v § 4". Z toho vyplývá, že bychom mohli tyto ceny ze sportovních sout�ží 

automaticky za�adit pod ostatní p�íjmy podle § 10 ZDP. Je to možné, ovšem není to 

vždy pravidlem.  

 Pokud totiž obrátíme svou pozornost k dalšímu ustanovení § 10 ZDP a to 

konkrétn� odst. 8, nalezneme zde formulaci "u poplatník� uvedených v § 2 odst. 2, u 

nichž je sportovní �innost podnikáním nebo jinou samostatnou výd�le�nou �inností, se 

považují p�ijaté ceny ze sportovních sout�ží za p�íjmy podle § 7". Tudíž pro 

profesionální sportovce budou ceny ze sportovních sout�ží p�íjmem z podnikání, 

p�ípadn� p�íjmem z jiné samostatné výd�le�né �innosti. To mimochodem ani 

nevylu�uje, možnost, že profesionál v režimu závislé �innosti, by tyto ceny zda�oval 

podle § 6 ZDP.  

 Dalším d�ležitým prvkem v této konstrukci je fakt, že zde zákon hovo�í pouze o 

da�ových rezidentech. O zahrani�ních profesionálních sportovcích (da�ových 

nerezidentech), právní úprava ml�í.  

 Vzhledem k osvobození v § 4 odst. 1 písm. f) ZDP: "od dan� z p�íjm� je 

osvobozena cena ze sportovní sout�že v hodnot� nep�evyšující 10 000 K�, s výjimkou 

ceny ze sportovní �innosti u poplatník�, u nichž je sportovní �innost podnikáním (§ 10 

odst. 8)," lze dovodit, že pro amatérské a výkonnostní sportovce (tedy ty, kte�í zda�ují 

své p�íjmy ze sportovní �innosti podle § 10 ZDP) bude tato cena osvobozena. Pokud si 

ovšem pozorn� všimneme zn�ní p�edchozího ustanovení, konkrétn� �ásti "u nichž je 

sportovní �innost podnikáním", pak zjistíme, že tato cena bude osvobozena i pro 

sportovce, kte�í zda�ují své p�íjmy ze sportovní �innosti jako OSV� provozující 

nezávislé povolání (tedy p�evážn� sportovci kolektivních sport�).  
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 Samotné zdan�ní cen ze sportovních sout�ží je rozd�leno mezi po�adatele a 

sportovce. D�ležité je v tomto ohledu ustanovení § 36 odst. 2 písm. l) "zvláštní sazba 

dan� z p�íjm� plynoucích ze zdroj� na území �eské republiky pro poplatníky uvedené v 

§ 2 a 17, pokud není v odst. 1 stanoveno jinak, �iní 15% z p�íjm� plynoucích fyzickým 

osobám z cen ze sportovních sout�ží a ze sout�ží, v nichž je okruh sout�žících omezen 

podmínkami sout�že a nebo jde o sout�žící vybrané po�adatelem sout�že (§ 10 odst. 1 

písm. ch)), s výjimkou cen ze sout�ží, které jsou od dan� osvobozeny (§ 4 odst. 1 písm. 

f))".  

Z tohoto dále vyplývá následující rozd�lení:  

− sportovec provozující sportovní �innost jako podnikání, nem�že využít 

osvobození od dan� z p�íjm�, ani když hodnota ceny nep�evyšuje 10 000 K�. 

Cenu zdaní jako p�íjem z podnikání podle § 7 odst. 1 ZDP. Po�adatel tedy do 

procesu zdan�ní ceny v�bec vstupovat nebude; 

− sportovec výkonnostní/amatér, zda�ující své p�íjmy ze sportovní �innosti podle 

§ 10 ZDP bude od dan� z ceny ze sportovní sout�že osvobozen v souladu s § 4 

odst. 1 písm. f) ZDP a tudíž ani po�adatel nebude cenu nijak zda�ovat; 

− sportovec p�sobící jako OSV� vykonávající nezávislé povolání bude op�t od 

dan� z ceny ze sportovní sout�že osvobozen v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) ZDP 

a stejn� jako v p�edchozím p�ípad� nebude po�adatel cenu nijak zda�ovat; 

− sportovec, jenž své p�íjmy zda�uje jako p�íjmy ze závislé �innosti by mohl op�t 

využít osvobození podle § 4 odst. 1 písm. f) ZDP, jelikož zákon takovou 

možnost nevylu�uje;  

− zahrani�ní sportovec (tedy da�ový nerezident), který neprovozuje sportovní 

�innost jako podnikatel, by bylo možno op�t použít ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

f) ZDP. V tomto p�ípad� je však nutné ješt� p�ihlédnout k ustanovení § 22 odst. 

1 písm. g) bod 8 ZDP. Ani v posledních dvou p�ípadech nebude po�adatel 

vstupovat do procesu zdan�ní.  
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4.1.2 Ceny ze sportovních sout�ží v hodnot� nad 10 000 K�

 Otázka cen ze sportovních sout�ží v hodnot� nad 10 000 K� je zna�n� složitou 

problematikou. Nejvhodn�jší tedy bude, pokud se na ni podíváme postupn� podle vý�tu 

jednotlivých subjekt�, které p�ipadají v úvahu.  

Tuzemský sportovec, v�nující se sportu p�íležitostn�

�eský amatérský/výkonnostní sportovec, jenž b�žn� zda�uje své p�íjmy ze 

sportovní �innosti, bude cenu p�evyšující limitní hranici 10 000 K� danit podle 

ustanovení § 36 odst. 2 písm. l) ZDP "zvláštní sazba dan� z p�íjm� plynoucích ze zdroj�

na území �eské republiky pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odst. 1 

stanoveno jinak, �iní 15% z p�íjm� plynoucích fyzickým osobám z cen ze sportovních 

sout�ží a ze sout�ží, v nichž je okruh sout�žících omezen podmínkami sout�že a nebo jde 

o sout�žící vybrané po�adatelem sout�že (§ 10 odst. 1 písm. ch)), s výjimkou cen ze 

sout�ží, které jsou od dan� osvobozeny (§ 4 odst. 1 písm. f))".  

Tuzemský sportovec, v�nující se sportu profesionáln�

 U profesionálních (živnostníci i OSV�) tuzemských sportovc� se cena ze 

sportovní sout�že v hodnot� nad 10 000 K� nebude zda�ovat zvláštní sazbou dan� 15%. 

V ustanovení § 36 odst. 2 písm. l) ZDP jsou totiž uvedeny pouze ceny v návaznosti na 

ustanovení § 10 odst. 1 písm. ch) ZDP. Jelikož profesionálové zda�ují své p�íjmy podle 

ustanovení § 7 ZDP, zvláštní sazba dan� se nepoužije. 

 Z pohledu profesionálních sportovc� jde zárove� o výhodn�jší �ešení. P�íjmy 

zdan�né zvláštní sazbou dan�, se totiž do da�ového p�iznání neuvád�jí115 ("do základu 

dan� se nezahrnují p�íjmy osvobozené od dan� a p�íjmy, pro které je dále stanoveno, že 

se z nich da� vybírá zvláštní sazbou dan� podle § 36 ze samotného základu dan�") a 

                                                
115
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 5 odst. 5. In Sbírka zákon�, �eská 

republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
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jelikož k takovým p�íjm�m se nedají uplatnit da�ov� uznatelné výdaje116 ("výdaje 

vynaložené na p�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan�, na p�íjmy od dan� osvobozené, 

nebo nezahrnované do základu dan� a u poplatník� uvedených v § 2 odst. 2 rovn�ž 

výdaje vynaložené na p�íjmy vy�até podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího 

zdan�ní, p�evyšující tyto p�íjmy"), bylo by to pro profesionální sportovce zna�n�

nevýhodné. Mnohdy totiž není sportovní �innost až tak zisková, ba spíše naopak, a pro 

fyzickou osobu, která se v�nuje sportovní �innosti nikoliv z ekonomických d�vod�, ale 

z d�vod� vícemén� zájmových, je pak výše zdan�ní zvláštní sazbou dan� ve výši 15 %, 

bez možnosti uplatnit výdaje, neúm�rn� vysoká (s ohledem na výdaje, které bylo nutné 

vynaložit na tyto ú�ely)117. 

Zahrani�ní sportovec, v�nující se sportu p�íležitostn�

Na subjekt sportovce, jako da�ového nerezidenta, se použije zvláštní sazba dan�

ve výši 15%. Použije se totiž za�azení cen ze sportovních sout�ží pod p�íjmy uvedené v 

§ 22 odst. 1 písm. g) bod 8. ZDP: "Za p�íjmy ze zdroj� na území �R se u poplatník�

uvedených v § 2 odst. 3 (= zahrani�ní sportovci) a § 17 odst. 4 (= zahrani�ní právnické 

osoby) považují p�íjmy z úhrad od poplatník� uvedených v § 2 odst. 2 (= �eské fyzické 

osoby) a § 17 odst. 3 (= �eské právnické osoby), kterými jsou krom dalšího, ceny ze 

sportovních sout�ží". Z tohoto d�vodu tak bude cena ze sportovní sout�že pro 

zahrani�ního sportovce, zda�ujícího své p�íjmy z této �innosti jako "ostatní p�íjmy" 

podle § 10 ZDP, zda�ována podle § 36 odst. 2 písm. l) ZDP. To vše samoz�ejm� za 

p�edpokladu, že mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdan�ní nestanoví jinak.  

4.2 Zda�ování cen ze sportovních sout�ží konaných v zahrani�í 

 Jelikož je dnes zcela b�žné, že se naprostá v�tšina sportovc� ú�astní i sout�ží 

konaných v zahrani�í, je t�eba nahlédnout i na tuto problematiku. Navíc sout�že konané 

                                                
116
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 25 odst. 1 písm. i). In Sbírka 

zákon�, �eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
117

PELCL L. Zda�ování cen ze sportovních sout�ží po�ádaných v �eské republice. Dan� a právo v praxi, 
2005, �. 9 



50 

v zahrani�í mají pov�tšinou k dispozici více finan�ních prost�edk�, z �ehož plyne další 

d�vod naléhavosti této otázky. 

 Pokud se na tuto situaci podíváme z pohledu sportovce výkonnostního/amatéra, 

pak se pro n�j v p�ípad�, že cena nep�evyšuje hranici 10 000 K� ve srovnání se sout�ží 

po�ádanou v �R, nic nem�ní. D�vodem je, že v ustanovení § 4 ZDP není zmín�no, že se 

osvobození od dan� týká pouze cen ze sportovních sout�ží po�ádaných v �R, lze 

usuzovat, že osvobození od dan� z p�íjm� podle § 4 odst. 1 písm. f) ZDP se týká i cen 

ze sportovních sout�ží po�ádaných v zahrani�í, p�i spln�ní podmínek v tomto 

ustanovení uvedených118. 

V situacích, kdy cena ze sportovní sout�že pro výkonnostní/amatérské sportovce 

p�evyšuje hranici 10 000 K�, nebo kdy obdrží cenu ze sportovní sout�že sportovce 

profesionál, bude zdan�ní záležet na tom, zda se sout�ž odehrála ve stát�, s nímž má �R 

uzav�enou smlouvu o zamezení dvojího zdan�ní.  

                                                
118

PELCL, L. Zda�ování cen ze sportovních sout�ží po�ádaných v zahrani�í. Dan� a právo v praxi. 2006, 
�. 4 
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5. Zda�ování rozhod�ích 

5.1 Rozhod�í 

Velká v�tšina všech sport� pot�ebuje ke svému korektnímu pr�b�hu nezávislou osobu, 

jež dohlíží na konkrétní sportovní zápolení, a pokud je t�eba, tak do tohoto zápolení i 

aktivn� zasáhne, podle výkladu pravidel doty�ného sportu. Touto osobou není nikdo 

jiný než rozhod�í. Osoba rozhod�ího je vlastn� jakousi obdobou soudce, v oblasti práva. 

Taktéž je nezávislý a nestranný, vykládá normy, které sám nevytvá�í a jeho 

rozhodnutími se musí ú�astníci dané sportovní �innosti �ídit, zde má tedy zárove� i 

funkci vykonavatele. 

 Každé sportovní odv�tví má svá p�esn� daná pravidla, jenž navíc �asto bývají 

propracována a konkretizována do nejmenšího detailu. O tento stav se starají jednotlivé 

sportovní asociace a svazy. Tyto zast�ešující organizace pak také v�tšinou zajiš�ují 

komplexní pokrytí sout�ží a závod�, od nejnižších až po ty nejvyšší, rozhod�ími. A to 

bu	 samostatn�, nebo prost�ednictvím asociací rozhodc�, tedy jakési obdoby nap�. 

advokátních komor. S nimi se pak bu	 uzavírají kolektivní smlouvy, nebo je každý 

rozhod�í odm��ován nezávisle za odvedenou �innost.  

 Z hlediska da�ové problematiky se bude logicky �innosti rozhod�ího týkat da� z 

p�íjmu a také da� z p�idané hodnoty, v menší mí�e i da� silni�ní. Ostatní dan�, jako 

nap�íklad da� darovací, se ho budou týkat, jako každé jiné fyzické osoby ad hoc.   

5.2 Da� z p�íjm�

 Fakt, že �innost rozhod�ího bude zatížena daní z p�íjm� je zcela samoz�ejmá. 

Bude se na rozhod�ího uplat�ovat jako na fyzickou osobu, podle ZDP.  

�innost rozhod�ího je do ur�ité míry nezávid�níhodná. Provozování sportu má 

krom� ekonomického pojetí profesionální �innosti i jiný smysl a to seberealizaci, 

udržení, �i zlepšení fyzické kondice a zdravotního stavu, stejn� jako plno dalších více �i 

mén� prosp�šných vliv�, jež byly popsány v úvodu této práce. Toto všechno platí i pro 

organizovaný sport na nejnižší úrovni, kde nenajdeme bu	 v�bec žádné p�íjmy 
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sportovc�, nebo naprosto minimální. Jinak je tomu ale v p�ípad� rozhod�ího. Bez jeho 

ú�asti, zapojení se a dohledu nad doty�ným sportovním kláním je vlastn� nemyslitelné, 

aby se toto uskute�nilo. Na rozdíl od samotného provozování sportu, v �innosti 

rozhod�ího ony pro �lov�ka výše zmín�né prosp�šné prvky, budeme hledat daleko 

obtížn�ji. Tudíž i na tom nejnižším organiza�ním stupni v daném sportovním odv�tví, je 

nezbytné, aby rozhod�í obdržel za výkon své �innosti náležitou odm�nu.  

 Tyto finan�ní odm�ny bývají upraveny v p�íslušných p�edpisech jednotlivých 

sportovních asociací. Z mnohých m�žeme jmenovat sm�rnici Fotbalové asociace �R O 

náhradách a odm�nách rozhod�ích a delegát� p�i fotbalových utkáních119, nebo 

dokument Rozpis sout�ží �ízených STK �BF pro sezónu 2012-2013120, �ešící stejnou 

problematiku v oblasti �eské basketbalové federace.  

 Dominantním zp�sobem odm��ování je jednorázová platba za dané utkání, �i 

závod, p�esn� stanovená v p�íslušném sazebníku. Výrazný rozdíl ve výši odm�ny má 

logicky p�ímou úm�ru ve vztahu k tomu, na jakém výkonnostním stupni se rozhodovaná 

sout�ž nachází. Na tomto míst� m�žeme porovnat odm�ny hlavních rozhod�í ve 

fotbalových sout�žích. V okresním p�eboru �iní odm�na pro hlavního arbitra 300 K� a 

pro asistenta rozhod�ího 200 K�. V divizní sout�ži už tyto odm�ny �iní 1000 K�, 

respektive 500 K� a rozhod�í v první lize obdrží za jedno utkání 17 000 K�, respektive 

10 000 K�121.  

Zde jsou op�t vid�t propastné rozdíly v množství finan�ních prost�edk� v 

jednotlivých sportech, jelikož odm�na rozhod�ích basketbalových sout�ží se pohybuje 

ve zcela jiných �ádech. Konkrétn� to je 1 200 K� za utkání v nejvyšší lize122 a 300 K� za 

utkání v nejnižších regionálních sout�žích123. 

                                                
119Sm�rnice o náhradách a odm�nách rozhod�ích a delegát� p�i fotbalových utkáních [online]. FA�R, 
2012 [cit. 18. 11. 2012]. Dostupné z < 
http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/19_Nahrady_a_odmeny_2.doc> 
120Rozpis sout�ží �ízených STK �BF pro sezónu 2012-2013 [online]. �BF, 2012 [cit. 18. 11. 2012]
Dostupné z <http://www.cbf.cz/ftp/data/dokumenty-souteze/rozpis_2012-13.pdf > 
121Sm�rnice o náhradách a odm�nách rozhod�ích a delegát� p�i fotbalových utkáních [online]. FA�R, 
2012 [cit. 18. 11. 2012]. Dostupné z < 
http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/19_Nahrady_a_odmeny_2.doc> 
122Rozpis sout�ží �ízených STK �BF pro sezónu 2012-2013 [online]. �BF, 2012 [cit. 18. 11. 2012]
Dostupné z <http://www.cbf.cz/ftp/data/dokumenty-souteze/rozpis_2012-13.pdf > 
123Rozpis sout�ží �ízených STK PBS pro sezónu 2012/2013 [online] PBS, 2012 [cit. 18.11. 2012] 
Dostupné z <http://www.pbasket.cz/temp/rozpis_12_13.pdf > 
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 Jak již bylo uvedeno výše, m�žeme p�íjmy rozhod�ího posuzovat podle ZDP 

jako: 

− p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky (§ 6); 

− p�íjmy z podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7); 

− ostatní p�íjmy (§ 10).  

5.2.1 P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky 

 V našem prost�edí m�žeme tuto možnost, tedy p�ípad, kdy by byl rozhod�í v 

pracovn�právním pom�ru ihned vylou�it, jelikož se u nás nevyužívá.  

5.2.2 P�íjmy z podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti 

 V seznamu obor� živností volných v na�ízení vlády �.140/2000 Sb., nalezneme 

pod �íslem 118 obor "organizování sportovních sout�ží"124, kde je ve vymezení 

p�edm�tu �innosti oboru krom� jiného i "�innost rozhod�ích". Z toho vyplývá, že splní-

li arbitr náležitosti uvedené v zákon� �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, bude 

posuzován podle § 2 odst. 2 zákona �. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku jako 

podnikatel.  

 P�íjmy rozhod�ího se v tomto p�ípad� budou posuzovat podle § 7 odst. 1 b)  

ZDP. To je mimo jiné nap�íklad uvedeno i ve vzorovém formulá�i Fotbalové asociace 

�R k problematice odm��ování. Zde se p�ímo uvádí: "Odm��ovaný byl seznámen s tím, 

že odm�na podléhá dani podle § 7, odst. 2., písm. b) Zákona �. 586/1992 Sb., o daních z 

p�íjm� a že p�íjemce je povinen sám ji p�iznat."125 Z výše uvedeného vyplývá i 

povinnost vést ú�etnictví podle § 1 odst. 2 písm. e) zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, 

                                                
124
�esko. Na�ízení vlády �.140 ze dne 19. dubna 2000 Kterým se stanoví seznam obor� živností volných. 

In Sbírka zákon�, �eská republika . 2000, �ástka 42, s.1914-1933.  Dostupné z 
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3430> 
125Podklad pro výpo�et odm�ny [online] FA�R, 2012 [cit. 19.11. 2012] Dostupné z < 
http://nv.fotbal.cz/assets/download/formular_odmena_r_d_str_1.doc> 
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stejn� jako odvád�t p�ísp�vky na zdravotní a sociální pojišt�ní a státní politiku 

zam�stnanosti.  

 Živnostníky budou v našich podmínkách rozhod�í nejvyšších sout�ží a ti, kte�í 

se ú�astní i zahrani�ních sportovních klání. 

 Jak funguje odm��ování rozhod�ích v reálu? V naprosté v�tšin� p�ípad�

povinnost vyplatit rozhod�ího spadá do kompetence po�adatele sportovního klání. Ten 

nej�ast�ji p�ímo po skon�ení závodu, zápasu atd. p�edá arbitrovi sjednanou finan�ní 

�ástku, �i jinou formu odm�ny.  

 Tato odm�na podléhá zdan�ní, k n�muž je povinen samotný subjekt rozhod�ího. 

Ten má tudíž povinnost vést si záznam o celkové výši všech odm�n. D�vodem je 

logický fakt, že pokud souhrn t�chto odm�n za jeden kalendá�ní rok p�ekro�í 

stanovenou hranici, je nadále povinen p�ihlásit se ke zdan�ní, nebo-li podat da�ové 

p�iznání126. Tato hranice je stanovena na �ástku 15 000 K�127. O postupu p�i p�ekro�ení 

tohoto limitu platí to samé, co bylo již uvedeno výše v kapitole "ostatní p�íjmy".  

5.2.3 Ostatní p�íjmy 

 Jako "ostatní p�íjmy" podle § 10 ZDP, se bude �innost arbitra zda�ovat, pokud ji 

bude vykonávat p�íležitostn� a p�jde tedy o "p�íjmy z p�íležitostných �inností"128.  

 Bohužel definici pojmu "p�íležitostná �innost" v zákon� nenalezneme. Je t�eba 

tedy argumenta�n� zd�vodnit, že p�jde o �innost, k jejímuž provád�ní subjekt 

nepot�ebuje p�íslušné živnostenské oprávn�ní, stejn� jako p�i ní nesmí být povinen dbát 

p�íkaz� objednatele (tedy aby se nejednalo o závislou �innost). Pojem "p�íležitostná 

�innost" nebude slu�itelný s pojmem "soustavnost", tak jak byl definován výše v 

                                                
126
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 38g odst. 1. In Sbírka zákon�, 

�eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
127
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 38b. In Sbírka zákon�, �eská 

republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
128
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 10 odst. 1 a). In Sbírka zákon�, 

�eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
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kapitole o DPH. P�jde tedy o �innost nepravidelnou a nahodilou (aby zde nehrozilo 

neoprávn�né podnikání).  

 Limitem znamenajícím povinnost provést zdan�ní t�chto p�íjm� je �ástka 20 000 

K� dosažená za p�íslušné zda�ovací období. Do této výše jsou "p�íjmy z p�íležitostných 

�inností", kam by �innost arbitra za daných podmínek spadala, od dan� osvobozeny129. 

Jestliže rozhod�í tento limit p�ekro�í, pak bude povinen svou �innost podrobit zdan�ní 

sazbou 15%. Tato sazba se vztahuje na základ dan� snížený o jeho nezdanitelnou �ást 

(jak je stanovena v § 15 ZDP) a o od�itatelné položky (uvedené v § 34 téhož zákona).130

M�žeme konstatovat, že jako "ostatní p�íjmy" budou svou �innost zda�ovat rozhod�í 

nižších sout�ží.  

5.2.4 Výdaje 

 S odm��ováním, respektive p�íjmy rozhod�ího souvisí i náhrady a da�ov�

uznatelné výdaje. Tyto musí být �ádn� prokázané. Nej�ast�ji p�jde o cestovní výdaje v 

r�zných podobách jízdného. Dále se bude jednat o stravné, mén� �asto pak i nocležné. 

Stanovení konkrétní výše jednotlivých náhrad spadá do kompetence p�íslušných 

sportovních organizací, jež tuto problematiku upravují vlastními normami a p�edpisy. 

 Fakt, že v�tšina sportovních organizací má formu ob�anského sdružení, 

respektive minimáln� zast�ešující sportovní asociace mají tuto formu, umož�uje pro 

vyplácení náhrad využít režim osvobození od dan�. Ten spadá pod § 4 odst. 1 k) ZDP. 

Zde je totiž mimo jiné uvedeno, že od dan� jsou osvobozeny také podpory a p�ísp�vky z 

prost�edk� ob�anských sdružení. V praxi tak rozhod�í výše zmi�ované náhrady, jež 

budou vyplaceny práv� jako podpory a p�ísp�vky z prost�edk� ob�anského sdružení, 

nebude muset podrobit zdan�ní.  

 Tento režim má ovšem n�kolik podmínek. Tou první je, že tato možnost by m�la 

být p�ímo uvedena v p�íslušném rozhodnutí statutárního orgánu ob�anského sdružení. 
                                                
129
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 10 odst. 3 a). In Sbírka zákon�, 

�eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
130
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 16. In Sbírka zákon�, �eská 

republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
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Dalším d�ležitým prvkem je, aby bylo o tomto zp�sobu náhrady zmín�no na výplatním 

dokladu, a zárove� tyto náhrady nesmí být vyšší, než dovoluje zákoník práce. Poslední 

podmínkou pak je, že p�íjemce musí být �lenem ob�anského sdružení, které p�ísp�vek 

vyplácí, nebo �lenem sdružení, jehož je ob�anské sdružení �lenem.131

 Uve	me si nyní p�íklad z praxe. Fotbalové utkání bude rozhodovat arbitr 

nominovaný Komisí rozhod�ích Fotbalové asociace �R (FA�R). V našem p�ípad� bude 

tedy rozhod�í hrazen fotbalovým klubem. Není sice jeho �lenem, avšak je �lenem 

FA�R, jejíž je zárove� �lenem doty�ný fotbalový klub. 

 V reálu si tuto situaci m�žeme názorn� p�iblížit na tomto schématu: 

 Argumentace tohoto d�ležitého principu, tedy možnosti vyplatit podporu a 

p�ísp�vky ob�anského sdružení pouze svým �len�m, byla provedena výkladem 

Ministerstva financí �eské republiky �.j.15/99 366/2006-153 ze dne 5.1.2007 a všechny 

sportovní svazy se jí náležit� �ídí. 

 Pokud z�staneme ve fotbalovém prost�edí a nahlédneme do již n�kolikrát 

citované Sm�rnice o náhradách a odm�nách rozhod�ích a delegát� p�i fotbalových 

                                                
131Problematika cestovních náhrad u ob�anských sdružení [online]. �STV, 2012 [cit. 20. 11. 2012] 
Dostupné z < www.cstv.cz/chsu/download/cestovninahrady.doc> 
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utkáních132, konkrétn� do jejího �lánku 2, zjistíme, že jízdné se proplácí po p�edložení 

p�íslušných doklad� (jízdenky autobusové a vlakové dopravy) ve výši skute�ných 

výdaj�, v�etn� zpáte�ní cesty. Stejn� tak je možné využít vlastní silni�ní motorové 

vozidlo. Zde už ovšem bude vyplácena náhrada dle p�íslušné sazby, stanovené pro 

každou sout�ž jinak. V prost�edí fotbalu je doporu�ena sazba 3,50 K� na jeden ujetý 

kilometr z místa bydlišt� do místa konání zápasu nejkratším sm�rem, p�i�emž je možno 

stanovit i �ástku vyšší. Ta však nesmí p�ekro�it limit stanovený obecn� závazným 

právním p�edpisem. V tomto p�ípad� se subsidiárn� použijí ustanovení Zákoníku práce.  

 Arbitrovi je také možno proplatit stravné a to op�t maximáln� do výše stanovené 

obecn� závazným právním p�edpisem. Na tento limit odkazuje ZDP v § 24 odst. 2 písm. 

k) bod 2. p�es ustanovení o výši náhrad vymezených pro zam�stnance v § 6 odst. 7 

písm. a). Tudíž se op�t použijí p�íslušná ustanovení Zákoníku práce.  

 Naproti tomu nocležné je propláceno jen ve výjime�ných p�ípadech, jak již bylo 

zmín�no výše. D�je se tak pouze do výše prokázaných skute�ných výdaj�.133 

5.3 Da� z p�idané hodnoty 

 P�edn� na tomto míst� musíme provést argumentaci, zda je rozhod�í plátcem 

DPH. Osoby povinné k dani definuje zákon �.235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty 

(ZDPH) v § 5 odst. 1. Jsou jimi fyzické nebo právnické osoby, které samostatn�

uskute��ují "ekonomické �innosti"134.  

 T�mito �innostmi rozumí zákon mimo jiné soustavnou �innost osob 

poskytujících služby135. Pro správný výklad tohoto legislativního pojmu musíme obrátit 

svou pozornost k § 14 odst. 1 ZDPH, který nám �íká, že: "poskytnutím služby se pro 

                                                
132Sm�rnice o náhradách a odm�nách rozhod�ích a delegát� p�i fotbalových utkáních [online]. FA�R, 
2012 [cit. 18. 11. 2012]. Dostupné z < 
http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/19_Nahrady_a_odmeny_2.doc> 
133
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 24 odst. 2 písm. k) bod 1. In Sbírka 

zákon�, �eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
134
�esko. Zákon �.235 ze dne 1. dubna 2004 O dani z p�idané hodnoty, §5 odst.2 In Sbírka zákon�, �eská 

republika. 2004, �ástka 78. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4382> 
135tamtéž 
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ú�ely tohoto zákona rozumí všechny �innosti, které nejsou dodáním zboží nebo 

p�evodem nemovitosti."  

 Z výkladu tohoto ustanovení tedy m�žeme dovodit, že �innost rozhod�ího je 

možné pod�adit pod pojem "poskytnutí služby". Spl�uje však rozhod�í i druhou 

podmínku vykonávání "ekonomické �innosti", tedy její soustavnost?  

 Odpov�	 na tuto otázku už zdaleka není tak jednozna�ná. Problémem totiž je, že 

ZDPH ve svých ustanovení pojem soustavnost nikterak nedefinuje. Jak už však bylo 

vyloženo v kapitole o DPH ve vztahu k sportovc�m, m�že se jednat i o �innost 

vykonávanou sezónn�. Stejn� tak se dá do tohoto rámce za�adit i jednání jednorázové, 

pokud se pravideln� opakuje, p�ípadn� �innost, k jejímuž provedení je zapot�ebí delší 

doba.  

 Z výkladu v p�edchozím odstavci si lze snadno p�edstavit, že �innost rozhod�ího 

v naprosté v�tšin� sport� spl�uje p�esn� tyto znaky výše definované soustavnosti. 

Nap�íklad ligové sout�že nejpopulárn�jších sport� v �R, tedy fotbalu a ledního hokeje 

mají p�esn� stanovenou a svými orgány dop�edu schvalovanou termínovou listinu, 

p�i�emž u fotbalové ligy nalezneme zimní a letní p�estávku a u ledního hokeje dlouhou 

letní p�estávku. B�hem t�chto období, v nichž se nehrají žádná sout�žní utkání, by 

rozhod�í podmínku soustavnosti své �innosti sice nespl�oval, stejn� tak by tuto 

podmínku nespl�oval rozhod�í sportovních akcí, jež se konají pouze n�kolikrát za rok, 

jakými jsou t�eba atletické závody, nebo utkání v boxu. Jelikož se ale tento pojem musí 

chápat v širším významu, jak bylo vysv�tleno výše, m�žeme definitivn� uzav�ít, že 

�innost rozhod�ího je "poskytnutím služby" podle § 14 odst. 1 ZDPH. Z toho zárove�

vyplývá, že rozhod�í je fyzická osoba uskute��ující ekonomickou �innost podle § 5 

odst. 1 ZDPH, tudíž m�žeme konstatovat, že je osobou povinnou k dani.  

 P�es všechno, co zde bylo uvedeno, však bude rozhod�ích povinných k platb�

DPH v našem prost�edí velice malý po�et. D�vodem je, že v�tšina tuzemských 

rozhod�ích nep�esáhne hrani�ní limit 1 000 000 K�. Ten je totiž stanoven v § 6 odst. 1 

ZDPH a výslovn� osvobozuje osobu jinak povinnou k dani, pokud její obrat nep�esáhne 

1 000 000 K� za nejvýše 12 bezprost�edn� p�edcházejících po sob� jdoucích 

kalendá�ních m�síc�.  
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 Odvád�ní DPH se tak bude týkat pouze úzké skupiny rozhod�ích na špi�kové 

úrovni, kte�í zárove� pravideln� p�sobí i na mezinárodní úrovni.  

5.4 Da� silni�ní  

 Množina rozhod�ích, kte�í budou povinni k placení silni�ní dan� op�t nebude 

p�íliš široká. D�vodem je fakt, že organizace sportovních sout�ží je pov�tšinou 

nastavena a roz�len�na do regionálních obvod�. Proto na sout�že s využitím silni�ního 

motorového vozidla bude dojížd�t spíše menšina rozhod�ích.  

 Znovu se tak bude silni�ní da� tak jako v p�ípad� dan� z p�idané hodnoty, týkat 

hlavn� špi�kových rozhod�í, p�sobících v nejvyšších profesionálních sout�žích. Ti tak 

budou silni�ní motorové vozidlo využívat podle dikce zákona �.16/1993 Sb., o dani 

silni�ní, "v p�ímé souvislosti s podnikáním"136. Druhou podmínkou, aby se rozhod�í stal 

poplatníkem dan�, je ta, že vozidlo je registrováno a provozováno v �eské republice a 

rozhod�í je zapsán v technickém pr�kazu jako jeho provozovatel, nebo ho užívá a 

osoba, která je zapsána v technickém pr�kazu jako provozovatel zem�ela, zanikla, byla 

zrušena, nebo byla z registru vozidel odhlášena137.  

                                                
136
�esko. Zákon �.16 ze dne 21. prosince 1992 O dani silni�ní, § 2 odst. 1 In Sbírka zákon�, �eská 

republika. 1992, �ástka 6. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5994> 
137
�esko. Zákon �.16 ze dne 21. prosince 1992 O dani silni�ní, § 4 odst. 1 a) a b) In Sbírka zákon�, �eská 

republika. 1992, �ástka 6. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5994> 
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6. Mezinárodní zdan�ní 

 V dnešním globalizovaném sv�t�, je zcela b�žným jevem, že sportovci p�sobí  v 

r�zných zemích, objížd�jí turnaje, závody, �i mítinky, jednu sezónu hrají v Evrop�, 

další v Americe, �i na jiném kontinent�.138 Jelikož tedy hrá�i r�zných státních 

p�íslušenství, hrají v r�zných zemích, vyvstává p�ed jednotlivými státy úkol náležit� se 

s touto situací vyrovnat a to mimo jiné i práv� z hlediska da�ových p�edpis�.  

 Dvojí zdan�ní m�že negativn� p�sobit na hospodá�skou motivaci da�ových 

subjekt�. Proto logicky vznikají p�evážn� dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího 

zdan�ní. Jako p�edlohy k tvorb� t�chto smluv se používají vzorové smlouvy vytvo�ené 

OECD nebo OSN (v p�ípad�, že jednou ze stran je "rozvojový" stát). Stejný p�vod má i 

snaha o sblížení da�ových p�edpis� a jejich harmonizace v rámci Evropské unie. V 

sou�asné dob� (stav k 1.8.2012) má �R uzav�eno celkem 80 smluv o zamezení dvojího 

zdan�ní139. Z nahlédnutí do p�íslušného zdroje140 je evidentní, že má �R takovou 

smlouvu s naprostou v�tšinou �lenských stát� EU.  

 Pro zamezení dvojího zdan�ní se u nás využívají metody: 

− vyn�tí, kdy se nebude uplat�ovat na n�které p�íjmy žádná da�

− a zapo�tení, kdy lze da�ovou povinnost snížit o da� z p�íjm� zaplacenou v 

zahrani�í.  

 Bližší podrobnosti k tomu uvádí § 38f ZDP. Podstatné je p�ipomenout, že p�ed 

zákonem o daních z p�íjm� má vždy p�ednost p�íslušná smlouva o zamezení dvojího 

zdan�ní. Jinak zde platí ustanovení § 22 ZDP a p�íjmy da�ových nerezident� (pojmy 

da�ový rezident a da�ový nerezident byly vysv�tleny v kapitole o zda�ování cen ze 

sportovních sout�ží) se tak zda�ují, pokud plynou ze zdroj� na území �eské republiky. 

T�mito p�íjmy se podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2. ZDP rozumí osobn� vykonávané 

                                                
138

Zcela b�žným jevem v oblasti profesionálního ženského basketbalu je, že hlavn� americké hrá�ky 
p�sobící v domácí WNBA odcházejí po skon�ení tam�jší sezóny hrát do Evropy. Tzn. že b�hem jednoho 
kalendá�ního roku odehrají vlastn� dv� sezóny, jelikož ženská WNBA za�íná po skon�ení mužské NBA v 
kv�tnu a hraje se p�es letní m�síce, až do op�tovného startu mužské NBA na konci �íjna. Naproti tomu 
evropské basketbalové sout�že m�ž� i žen b�ží paraleln� a tak se americkým, ale v opa�ném gardu i 
evropským hrá�kám naskýtá tato možnost. 
139P�ehled platných smluv �eské republiky [online]. MF�R, 2012 [cit. 20. 11. 2012]. Dostupné z < 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv.html> 
140tamtéž 
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�innosti ve�ejn� vystupujícího sportovce, bez ohledu na to, komu tyto p�íjmy plynou a z 

jakého právního vztahu. V tomto p�ípad� se pak aplikuje zvláštní sazba dan� ve výši 

15%, tak jak uvádí § 36 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDP.  

 Základem dan� je pouze p�íjem sportovce141. Není tedy možné využít da�ov�

uznatelné výdaje. Samotná da� se vybírá srážkou z p�íjm� v�etn� záloh. Srážku je 

povinen provést plátce dan� p�i výplat�, poukázání nebo p�ipsání úhrady ve prosp�ch 

poplatníka, avšak nejpozd�ji v den, kdy o závazku ú�tuje.142 Plátce dan� je povinen 

sraženou da� odvést svému místn� p�íslušnému správci dan�.143 Pokud si doty�ný 

sportovec zažádá, p�íslušný finan�ní ú�ad mu vydá potvrzení o zaplacení dan�. To se 

stane dokladem pro finan�ní ú�ad domicilu sportovce. Pak m�že být proveden zápo�et 

dan� (samoz�ejm� v p�ípad�, že domovský stát sportovce má s �R uzav�enu smlouvu o 

zamezení dvojího zdan�ní a ta zápo�et dan� povoluje)144.  

 Nutno podotknout, že v reálu sportovci p�sobící v �R dlouhodob�ji, využijí 

rad�ji možnosti za�ídit si v tuzemsku bydlišt�. Pokud by totiž z�stávali ve faktickém 

stavu podle § 22 a 36, dopadala by na n� celá �ada nevýhod. Nejzávažn�jší z nich je 

zcela jist� ta, že by nemohli uplatnit v��i svým p�íjm�m výdaje. P�i tomto �ešení 

secundum et contra legem je jejich faktická diskriminace zmírn�na.145

 Ve v�tšin� smluv o zamezení dvojího zdan�ní se nachází speciální ustanovení 

týkající se sportovc�. Nap�. v takové smlouv� mezi �R a Kyprem je tato problematika 

�ešena následovn�: V �lánku 16 - Um�lci a sportovci je zakotveno právo na zdan�ní 

p�íjm� vystupujících um�lc� a sportovc� v tom stát�, kde tuto �innost osobn�

vykonávají. Zde uvedený da�ový princip je pro tyto p�ípady nad�azen ustanovením, 

které uvád�jí �lánky 7 - Zisky podnik� a 14 - P�íjmy ze zam�stnání. Není p�itom 

                                                
141
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 36 odst. 3. In Sbírka zákon�, �eská 

republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
142
�esko. Zákon �.586 ze dne 20. listopadu 1992 O daních z p�íjm�, § 38d odst. 1. In Sbírka zákon�, 

�eská republika . 1992, �ástka 117,  Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640> 
143
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rozhodující, že tuto �innost nevykonává ve druhém stát� ve stálé provozovn�, ani 

nezáleží na tom, že p�íjmy mu nejsou vypláceny p�ímo, ale p�es další osobu. U p�íjm�

um�lc� a sportovc� je tedy z hlediska aplikace smluv uplat�ován odlišný da�ový 

p�ístup oproti p�íjm�m nerezident� z nezávislých povolání.146  

                                                
146

KYSELÁK, P., Nová smlouva s Kyprem, Dan� a právo v praxi 3/2010 
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7. Da�ové ráje a sportovci 

 Tak jako každý �lov�k, i sportovci �eší problematiku svých p�íjm�. Vzhledem k 

jejich výši se u �ady z nich projevuje p�ímá úm�ra mezi tím, jak velké finan�ní 

prost�edky vyd�lávají a tím, jak usilovn� se snaží snížit svou da�ovou povinnost. 

Bohužel aktuálním trendem, je "optimalizovat" svou da�ovou zát�ž na minimum, 

nehled� na fakt, že z da�ových prost�edk� stát mimo jiné p�ispívá na výchovu nových 

sportovních talent�, �i zlepšení prost�edí pro amatérské sportovce. �ada sportovc� se 

tak snaží p�esunout své bydlišt� do n�kterého ze stát�, jež nesou ur�itým zp�sobem 

pejorativní ozna�ení "da�ové ráje".  

 Existuje více definic da�ového ráje a r�zné mezinárodní instituce pravideln�

zve�ej�ují seznamy zemí, které považují za da�ové ráje. Nap�. metodika OECD 

považuje za da�ové ráje zem�, které spl�ují následující t�i hlavní kritéria:  

− nulové nebo minimální sazby daní, 

− ochrana osobních finan�ních informací, 

− nedostatek transparentnosti.147  

Tuto definici OECD spl�uje 38 zemí sv�ta. Ty jsou rozd�leny do t�í skupin. Mezi nimi 

"uvázly" i t�i z evropských zemí: Monako, Andorra a Lichtenšt�nsko.148

Mezi jednotlivými státy pak vlivem nejr�zn�jších fakt� (na prvním míst� jsou 

samoz�ejm� hospodá�ské), nastává da�ová konkurence. Snaha, aby domovské subjekty 

t�chto stát� neodcházely práv� do zemí ozna�ovaných, jako da�ové ráje. Paradoxem 

m�že být, že da�ová konkurence existuje nap�. i vn� USA. Jelikož se ve Spojených 

státech da� z p�íjm� fyzických osob odvádí na t�ech úrovních (federální, státní a 

místní), jedná se z hlediska p�sobení sportovc� o velmi výrazný rozhodovací argument. 

 Nejznám�jším d�kazem o tom, jak moc da�ová zát�ž promlouvá do rozhodování 

sportovc� kde p�sobit, je p�ípad profesionálního basketbalového týmu NBA Miami 

Heat. Basketbalová NBA je uzav�enou profesionální sout�ží ve které na rozdíl t�eba od 

prost�edí evropského fotbalu, hrá�i nemohou p�estupovat jinak, než že si je týmy mezi 

sebou vym�ní (p�i�emž výše hrá�ských smluv na obou stranách musí být v rovnováze), 

                                                
147GOLA P., Da�ové ráje jsou i v Evrop�, Dan� a právo v praxi, 3/2010 
148tamtéž 
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nebo že hrá� odejde po uplynutí smlouvy sám. V roce 2010 kon�ily hrá�ské smlouvy 

n�kolika z hv�zdných basketbalist�. Mezi nimi byl mimo jiné i nejlepší basketbalista 

sou�asnosti LeBron James. Jako volný hrá� mohl podepsat smlouvu v podstat� s 

jakýmkoliv týmem, který by mu ji nabídl (a nabízelo mu ji opravdu hned n�kolik 

klub�). On se však stejn� jako další dva špi�koví hrá�i Dwyane Wade a Chris Bosh, 

rozhodl podepsat smlouvu práv� s týmem Miami Heat. Jedním z hlavních d�vod�

(samoz�ejm� krom� t�ch sportovních), byl i ten, že m�sto Miami leží ve stát� Florida, 

kde nejsou zavedeny státní dan� z p�íjm� fyzických osob149. Sportovci tak zde budou 

platit pouze federální da� a místní da�, která však nep�ekra�uje 3%.  

 Z evropských stát� nejvíce vyhledávají sportovci jako sv�j nový domicil 

Monako. I z d�vod� nízké da�ové zát�že je Monako nejlidnat�jším m�stem na sv�t� (33 

tisíc obyvatel na pouhé 2 km2)150. V Monaku se neplatí da� z p�íjm�, majetku, ani 

kapitálového majetku. Neplatí se ani da� z bohatství. Vzhledem k tomu, že koupit v 

Monaku nemovitost je v dnešní dob� tak�ka nemožné, je v�tšina "nových" obyvatel 

nucena žít v nájmu. Je zde proto zavedena tzv. da� z nájmu ve výši 1% z nájemného. To 

je však vcelku vysoké a proto se jedná o dostate�ný p�íjem státního rozpo�tu.151 Pro 

DPH používá Monako francouzský systém. Jsou zde tedy dv� sazby dan�. Základní 

sazba �iní 19,6% a snížená sazba �iní 5,5% (platí pro vodu, potraviny, léky, ve�ejnou 

dopravu, knihy, zábavu a ubytovací služby).152 Ze známých �eských sportovc�, kte�í 

aktuáln� žijí v Monaku, m�žeme jmenovat nap�. bývalého úsp�šného reprezenta�ního 

fotbalistu Jana Kollera.  

                                                
149GOLA P., Da�ové ráje jsou i v Evrop�, Dan� a právo v praxi, 3/2010 
150GOLA P., Evropské da�ové ráje, Dan� a finance, 6/2009 
151tamtéž 
152GOLA P., Da�ové ráje jsou i v Evrop�, Dan� a právo v praxi, 3/2010 
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Záv�r 

 St�žejním cílem mé práce bylo zmapovat nep�ehlednou a rozt�íšt�nou oblast 

zda�ování sportovc� a dopl�kov� se v�novat i da�ovým otázkám, které �eší v 

souvislosti se svou �inností rozhod�í. K správnému pochopení této problematiky, bylo 

zapot�ebí, abych nejprve podrobn�ji rozebral samotné postavení sportovc� v našem 

právním �ádu, stejn� jako ve vztahu k právu Evropské unie. Zde se pak nachází jeden ze 

zásadních záv�r� mé práce. Totiž nebezpe�ný kontrast mezi úpravou postavení 

profesionálních sportovc� p�sobících v kolektivních sportech v tuzemsku a v ostatních 

zemích EU. Zatímco jinde v EU je b�žné, že na takové sportovce je nahlíženo jako na 

zam�stnance, což bylo dokonce judikováno ESD, v �R je tomu p�esn� naopak a v�tšina 

sportovc� kolektivních sport� p�sobí ve vztahu ke svému mate�skému klubu jako 

OSV�. Potvrzení tohoto stavu navíc p�inesl p�elomový rozsudek NSS, kterému jsem v 

mé práci v�noval zna�ný prostor. Zmi�ované nebezpe�í tak tkví v tom, že se �R 

nep�ímo vystavuje potencionálním problém�m a kontroverzím spojeným s trváním 

situace, kdy proti sob� stojí aquis communitaire a tuzemský právní �ád obé podpo�ené 

p�íslušnou judikaturou.  

 Po osv�tlení faktu, že v našem právním prost�edí má profesionální sportovec 

nej�ast�ji postavení živnostníka, nebo OSV� provozující nezávislé podnikání a mén�

�asto již pak postavení zam�stnance (pop�ípad� osoby ve služebním pom�ru), jsem se 

v�noval p�íslušným daním a s nimi souvisejícími otázkami. Pokusil jsem se tak názorn�

rozebrat, jakým zp�sobem budou profesionálové podléhat zdan�ní, jakým úskalím je 

t�eba p�i posuzování da�ových povinností v�novat pozornost a nezapomn�l jsem ani na 

sportovce výkonnostní a amatérské. Pro dopln�ní a �áste�né porovnání jsem také 

zpracoval obdobnou analýzu zda�ování rozhod�ích.  

 Bylo nutné se obzvlášt� pe�liv� v�novat úprav� zda�ování cen ze sportovních 

sout�ží. By� tuto oblast, jako na jednu z mála týkajících se zda�ování sportovní 

�innosti, zákonodárce neopomn�l p�ímo upravit v zákon� o daních z p�íjm�, p�esto v ní 

panuje pom�rn� chaotická situace, zam�stnávající nejednoho da�ového poradce. 

 Fakt, že je sport celosv�tový fenomén, je zcela neoddiskutovatelný. V 

návaznosti na internacionalizaci sportovních sout�ží se musí i da�ov� právní p�edpisy 
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vypo�ádat s praxí, kdy sportovci p�sobí v jiné zemi, než kde mají své bydlišt�. Proto ve 

v�tšin� smluv o zamezení dvojího zdan�ní nalezneme speciální ustanovení týkající se 

práv� sportovc�. Dvojí zdan�ní však není jediným dopadem globalizace, s nímž se 

právní �ády jednotlivých zemí musí vypo�ádávat. Tím druhým jsou nechvaln� proslulé 

da�ové ráje. �ada sportovc� se nechává zlákat tímto, dle mého názoru ob�ansky 

neodpov�dným �ešením jak optimalizovat svou osobní da�ovou zát�ž. Neuv�domují si 

však, že tím neškodí pouze své vlasti, nýbrž i samotnému sportu ve své domovin�.  

Záv�rem musím konstatovat, že a� nejsem p�íznivce toho, aby byl legislativn�

upraven sebemenší aspekt lidského života, tak stav v jakém se nachází sou�asné právní 

postavení sportovce a z toho se odvíjející aplikace da�ových p�edpis�, dosp�l do bodu, 

kdy je natolik komplikovaný a chaotický, že je z výhledového hlediska do budoucna 

neudržitelným. Zákonodárce by se m�l vydat cestou komplexní úpravy, jež sjednotí a 

jasn� definuje nahlížení na �innost sportovc�, v�etn� jejich zda�ování. Nicmén� aby 

byla tato úprava smysluplná a adekvátní, je nezbytné, aby se na její p�íprav� podílely i 

jednotlivé zast�ešující sportovní svazy a široká sportovní ve�ejnost.   
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Seznam zkratek 

EU – Evropská unie 

OHSAA - Ohio High School Athletic Association 

ŽZ – Živnostenský zákon 

OSV� – Osoba samostatn� výd�le�n� �inná 

ESD – Evropský soudní dv�r 

NSS – Nejvyšší správní soud 

�BF – �eská basketbalová federace 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy 

�STV – �eský svaz t�lesné výchovy 

MV�R – Ministerstvo vnitra �eské republiky 

MF – Ministerstvo financí 

ZDP – Zákon o daních z p�íjm�

DPH – Da� z p�idané hodnoty 

ZDPH – Zákon o dani z p�idané hodnoty 

WNBA – Women National Basketball Association 

FA�R – Fotbalová asociace �eské republiky 

OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  

OSN – Organizace spojených národ�

NBA – National Basketball Association 
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Resumé 

Cílem mé práce je analyzovat právní úpravu zda�ování sportovc�. D�vodem 

k tomu je fakt, že sport v naší dob� není pouze volno�asovou aktivitou, ale m�že být i 

velice významným zdrojem p�íjm� sportovc�, sportovních organizací a dalších 

subjekt�, které jsou povinny platit dan�.  

 Sám mám navíc ke sportu a sportovnímu prost�edí velice blízký vztah, takže je 

pouze logické, že jsem využil možnosti spojení sportovní tematiky a p�edm�tu mého 

studia, kterým je samoz�ejm� právo.  

 Práce je složena ze sedmi kapitol, p�i�emž každá z nich se zabývá r�znými 

da�ov� právními aspekty, stejn� jako aspekty sportovního prost�edí.  

První kapitola je úvodní a definuje základní pojmy, jež se v práci vyskytují. Jsou 

to nap�íklad pojmy sportovec, sport, sportovní organizace. Také obsahuje podkapitoly, 

které se v�nují historii, právní form� �innosti sportovc� (hledisko profesionálních 

sportovc� v individuálních sportech a kolektivních) a srovnání této problematiky 

s ostatními evropskými státy a Evropskou unií.  

Druhá kapitola analyzuje klí�ový rozsudek �eského Nejvyššího správního soudu 

o právní form� �innosti sportovc�. Z n�ho vyplývá, že profesionální sportovci 

v kolektivních sportech mohou p�sobit krom� zam�stnaneckého pom�ru i jako osoby 

samostatn� výd�le�n� �inné.  

 T�etí kapitola je roz�len�na do �ty� �ástí a nabízí pohled na zda�ování sportovc�. 

První �ást popisuje a vysv�tluje da� z p�íjm�. Druhá �ást se v�nuje dani z p�idané 

hodnoty. T�etí �ást dani silni�ní a �tvrtá �ást srovnává da� darovací a sponzorování.  

�tvrtá kapitola pojednává o složité problematice zda�ování cen ze sportovních 

sout�ží. Tato kapitola se skládá ze dvou �ástí. Ta první vysv�tluje situaci, kdy se 

sportovní sout�ž koná v �eské republice a porovnává rozdíly mezi tím, když má cena ze 

sportovní sout�že hodnotu do 10 000 K� a když má hodnotu vyšší. Druhá �ást �eší, jak 

postupovat v p�ípad�, že se sportovní sout�ž koná v zahrani�í.  

 Kapitola pátá se soust�edí na zda�ování rozhod�ích a vypo�ádává se, se stejnými 

otázkami jako kapitola t�etí v p�ípad� zda�ování sportovc�.  
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 Šestá kapitola zkoumá mezinárodní zdan�ní, obzvlášt� pak problematiku dvojího 

zdan�ní. Tato oblast je v dnešní dob� velice d�ležitá, jelikož velký po�et sportovc�

p�sobí v jiné zemi, než v té kde mají trvalé bydlišt�.  

 Sedmá kapitola poskytuje náhled na problémy, které zp�sobují da�ové ráje. 

Zna�né množství sportovc� se snaží p�evést své trvalé bydlišt� do zemí ozna�ovaných 

za da�ové ráje, aby se vyhnuli zdan�ní svých p�íjm�. Osobn� shledávám tento postup 

jako nezodpov�dný ve vztahu k jejich skute�ným zemím p�vodu.  

 Záv�ry z jednotlivých problém� jsou uvád�ny pr�b�žn� v p�íslušných 

kapitolách. Také v záv�ru mé práce je poukázáno na problémy a jejich �ešení. Musím 

však poznamenat, že zda�ování sportovc� je pom�rn� novou �ástí finan�ního práva, což 

vede k tomu, že jde o relativn� komplikovanou oblast. Je upravena v p�íliš mnoha 

r�zných zákonech, jejichž ustanovení se poté vzájemn� st�etávají. To je také d�vodem, 

pro� navrhuji p�ijetí nového zákona, �ešícího tuto problematiku. P�ípadný „zákon o 

sportu a sportovcích“ by m�l komplexn� upravovat tuto oblast a problémy, které p�i 

�innosti sportovc� vyvstávají.  
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Legal regulation of taxation of sportsmen 

Summary 
The purpose of my thesis is to analyse tax legislation for sportsmen. The reason for 

my research is that sport in our era is not only leisure time activity, but also can be very 

significant source of income for athletes, sport institutions and other subjects, that must 

pay taxes.  

 I have also very close relationship to sport, and sports enviroment, so it is 

consequent, that I choose to connect sport, and subject of my study, wich is law of 

course.  

 The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing with different 

aspects of tax legislation and sports enviroment.  

Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis, 

such as sportsman, sport, sports associations. It also contains subchapters wich deals 

with history, legal form of activity of athletes (point of view on professional athletes in 

individual sports and collective sports), and the comparison of this problematics with 

other european countries, and European Union.  

Chapter Two analyzes critical judgment of czech Supreme administration law 

court about legal form of activity of athletes. It concludes with suggestion, that 

professional athletes in collective sports could be besides employees also self-employed 

persons.  

 Chapter Three is subdivided into four parts and provides an outline of taxation of 

athletes. Part one describes and explains income tax. Part two describes and explains 

value added tax. Part three describes and explains road tax and part four compares tax 

of gift and sponsoring.  

 Chapter Four explores complicated issues of taxation of prize from sport 

competitions. The chapter consists of two parts. Part one explains situation when sport 

competition take place in Czech republic and looks at difference between prize value 

above and below 10 000 czech crowns. Part two explains how to deal with taxation of 

prize from sport competitions when it take place in foreign countries.  
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 Chapter Five focuses on taxation of referees and analyzes same issues, like 

Chapter Three did for athletes.  

 Chapter Six investigate international taxation especially international double 

taxation. This topic is very important in these days, because many athletes are employed 

in different countries, than where they are from.  

 Chapter Seven provides look at problems associated with tax heaven countries. 

Many athletes tries to move their place of permanent residence in these countries in 

order to avoid taxation of their income. I find it really irresponsible in relation to their 

genuine country.  

 Conclusions are drawn thru whole thesis and particular parts. Also there are 

conclusions in closing part of thesis. I must point out, that taxation legislation athletes is 

relatively new part of financial law, wich leads to fact, that it is relatively complicated. 

It is divided into too many laws wich very often compete against themselves. That is the 

reason why I suggest that new legislation should be passed. This potential „sport and 

sportsmen act“ should completely cover whole issues, wich are occurring with activity 

of sportsmen.  
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