
Abstrakt 

Práce pojednává o v současné době velice aktuální problematice, kterou je status 

profesionálního sportovce. Odpověď na otázku, zda výkon profesionální sportovní činnosti 

spadá pod pojem závislé práce ve smyslu zákoníku práce, je v současné době nedořešená. 

Ačkoli existují silné argumenty hovořící ve prospěch podřízení přinejmenším části vztahů 

v profesionálním sportu pracovněprávním předpisům, tak realita je opačná, neboť drtivá většina 

sportovců dnes vykonává svou činnost v postavení osob samostatně výdělečně činných. Praxe 

v České republice se v tomto ohledu liší od velké většiny ostatních, a to nejen evropských, států, 

kde sportovci běžně mají status zaměstnanců a s tím spojená příslušná práva. Tuto praxi 

nicméně v nedávné době posvětil i Nejvyšší správní soud, když konstatoval, že přes veškeré 

podobnosti je tato činnost natolik specifická, že se pojmu závislé práce vymyká. Český právní 

řád o této problematice mlčí, přičemž je zřejmé, že současné znění zákoníku práce je na 

specifické vztahy v profesionálním sportu de facto nepoužitelné. Nelze se proto divit, že české 

sportovní kluby využívají možnost neuzavírat s hráči pracovní smlouvy, což s sebou 

v neposlední řadě přináší i výraznou finanční úsporu. Autor se v rámci této práce snaží mimo 

jiné poukázat na fakt, že celosvětový trend včetně praxe nadnárodních sportovních asociací 

jasně směřuje k tomu, aby se sportovci bylo zacházeno jako s běžnými zaměstnanci a soudí, že 

je jen otázkou času, kdy se k podobnému závěru přikloní i Česká republika. S takovýmto 

obratem v chápání statusu profesionálního sportovce by ale samozřejmě vyvstala potřeba tomu 

adekvátně přizpůsobit současné právní předpisy. Autor se proto zabývá i vybranými aspekty, 

které by v souvislosti s podřízením profesionální sportovní činnosti režimu pracovního práva 

bylo nutné zohlednit. Vyústěním je autorova úvaha v rovině de lege ferenda o zavedení nového 

zákona o sportu, který by se s danými otázkami komplexně vypořádal, a tím předešel závažným 

problémům, které by pro sport vyvstaly při přechodu profesionálních hráčských smluv pod 

režim zákoníku práce za současného znění příslušných právních předpisů. 

 


