
Abstrakt

Název práce: Vybrané otázky týkající se statusu profesionálního sportovce

Tato práce se zabývá postavením profesionálního sportovce ve vztahu se sportovní organizací,

ve které  provozuje  sportovní  činnost.  Přes  nastínění  současné  praxe a  celého komplexu vztahů

profesionálního sportovce spojený s jeho činností se autor práce dopracovává k názoru, že vztah

mezi profesionálním sportovcem a klubem má k vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem tak

blízko,  že  přiznání  postavení  zaměstnance  profesionálnímu  sportovci  v  České  republice  je  jen

otázkou času.  Proto je  v  jedné z  dalších  částí  práce   rozebráno několik  základních  ustanovení

zákoníku práce, které by byly v případě výše zmíněného s praxí ve sportovním prostředí de facto

neslučitelné.  Ještě  před  odhalením  celé  řady  problémů,  které  by  v  momentální  české  úpravě

přiznání statusu zaměstnance profesionálnímu sportovci v kolektivních sportech přineslo, však míří

práce  do  mezinárodního  prostoru,  kde  podrobně  zkoumá  některé  z  nejvýznamnějších  judikátů

Soudního  dvora  Evropské  Unie.  Zde  mimo  jiné  shledává  opět  nepochybný  příklon  k  chápání

postavení profesionálního sportovce jako zaměstnance a zdůrazňuje výraznou roli právního názoru

Evropské Unie na vnitrostátní právní řády, která by postupem času mohla vést k tlakům na české

právní prostředí i v této oblasti. Protopráce obsahuje rovinu de lege ferenda, kde nastiňuje možný

směr úpravy. Autor v této části uvádí, že si je vědom velké personální i časové nákladnosti pro

vytvoření  komplexního  zákona  o  sportu,  proto  nabízí  cestu  postupnými  kroky  přes  zákony

upravující jednotlivé části sportovní problematiky s možností pozdějšího sjednocení do rozsáhlého

kodexu. Autor se blíže věnuje případné úpravě statusu profesionálního sportovce, když se při tom

nechává  v  mnoha  ohledech  inspirovat  novým Slovenským zákonem o  športe.  Autor  v  závěru

poukazuje na první náznaky tlaků ze zahraničí právě na přiznání profesionálnímu sportovci statusu

zaměstnance a apeluje na včasné a dobrovolné řešení problému, jelikož se domnívá, že dříve nebo

později bude muset Česká republika tento problém řešit, a nebylo by vhodné, kdyby tomu tak bylo

v časové tísni.


