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 1. Úvod

Sport je celosvětovým fenoménem, který se těší oblibě všech vrstev společnosti

již  od  dávných  časů.  Ať  už  se  jedná  o  tenis  nebo  golf,  které  oslovují  kromě

sportovních  nadšenců  i  společenskou  smetánku,  nebo  o  hokej,  který  je  v  České

republice  odjakživa  považován  za  národní  klenot  a  vrcholné  reprezentační  akce

českého národního týmu vyvolají téměř pokaždé nevídaný ohlas. O fotbale jako o

světovém  sportu  číslo  jedna  netřeba  pochybovat.  Je  proto  až  s  podivem,  jak

komplikované a právně nedořešené je postavení právě těchto sportovců, které sleduje

široká veřejnost pravidelně a s nadšením.

Díky  mediálním  sítím  a  stále  vyspělejším  zařízením  pro  přenos  informací

získávají  jednotlivé  sporty  neustále  větší  popularitu.  S  rozšiřováním  divácké

základny pak roste zájem investorů a sponzorů, což je příčinou neustále stoupajícího

množství finančních prostředků, které jsou ve sportu investovány. Zároveň neustále

stoupá zájem o sport ve všech odvětvích, to se čím dál tím více týká i práva.

V  poslední  době  tak  získává  na  významu  postupně  se  rozšiřující  odvětví

sportovního práva. S tím však přichází spoustu komplikací. Je potřeba konstatovat,

že  sportovní  právo  je  (alespoň  v  českém prostředí)  opravdu  velmi  mladá  právní

disciplína, která ještě „nedorostla“ do takových rozměrů a komplexnosti, aby byla

uznávána za právní odvětví rovnoprávné s etablovanými právními odvětvími jako je

např. právo občanské, pracovní nebo obchodní. Navíc není ještě uchopen a stanoven

vztah sportovního práva právě vůči těmto významným právním odvětvím.

Vzhledem k výše uvedenému stále stoupajícímu zájmu o sport je více než jasné,

že dříve nebo později se bude muset tento neudržitelný stav vyřešit. V Evropském

prostředí  se  tak  pozvolně  již  dvě  desítky  let  děje.  Na  Slovensku  vyšel  nově  s

účinností od 1.1.2016 zákon o športe, v českém právu však zatím potřebná úprava

chybí.
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Ke  komplexnímu  zákonu,  který  vznikl  u  naších  východních  sousedů,  zatím

nejspíše v nejbližší době z různorodých důvodů nedojde. Nicméně při  nejmenším

některé  otázky týkající  se  sportu  začínájí  být  na  české  právní  akademické  půdě

skloňovány čím dal častěji. Jednou z nich je i samotná otázka statusu profesionálního

sportovce.

Právě střet  názorů na postavení profesionálního sportovce a právní kvalifikaci

vztahu,  který  mezi  ním  a  klubem  vzniká,  se  stal  v  posledních  letech  často

skloňovným tématem. I proto se tato práce bude zabývat zejména otázkou, zda je

vhodnější nahlížet na sportovce v kolektivních sportech jako na zaměstnance nebo

zůstat u v České republice převládající praxi, ve které má sportovec status OSVČ.

Právě aktuálnost daného problému vedla autora k bližšímu zaměření právě na něj.

 Otázka definice vztahu profesionálních sportovců a jejich klubů a její následná

aplikace v rámci některého z právních odvětví daleko přesahuje sportovní prostředí a

zasahuje  do  problematiky  daní,  sociálního  zabezpečení  i  dalších,  bezpochyby

neméně  významných  témat.  Pro  nejvyšší  představitele  státu  je  rozřešení  otázky

klíčové zejména s ohledem na rozdílnou výši daní u zaměstnanců a osob samostatně

výdělečně  činných.  Většinu  odborné  veřejnosti  ale  samozřejmě  daleko  víc  trápí

otázka postavení profesionálních sportovců vzhledem k jejich postavení vůči klubům

a právům a povinnostem, které z toho vyplývají.

Největším problémem je fakt, že profesionálním sportovci nepodléhají systému

sociálního  zabezpečení  jako  zaměstnanci  v  pracovněprávních  vztazích,  z  čehož

resultuje  v  případě  úrazu  nebo  jiné  nežádoucí,  ale  rozhodně  ne  nepředvídatelné,

události  stav,  který  může  dostat  profesionálního  sportovce  do  nezaviděníhodné

pozice.  Aplikace  pracovněprávní  úpravy  na  sportovní  prostředí  však  není  tak

jednoduše realizovatelná,  jak by mohl nezasvěcený člověk při prvním pohledu na

problematiku  tvrdit.  Při  potřebě  zachování  konkurenčního  prostředí  ve  sportu  a

integrity sportu s přihlédnutím k jeho dosavadní samostatnosti  a v praxi poměrně

dobře fungujícím zavedeným zvyklostem jsou některá kogentní ustanovení zákoníku

práce  pro  úpravu  vztahu  mezi  profesionálním  hráčem  a  klubem  naprosto

nevyhovující.
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Cílem práce je proto nejdříve analyzovat jednotlivé problémy, které momentální

platná úprava profesionálnímu sportovci  (a  ostatním subjektům) přináší.  Autor  se

blíže  zaměří  zejména  na  otázky  pracovněprávní  a otázky  přímo  řešící  status

profesionálního sportovce. Jen okrajově se pak práce dotkne problematiky sociálního

zabezpečení a daní, to zejména při rozebrání judikátů Nejvyššího správního soudu,

které právě řeší otázku daní.

Po analýze těchto problémů se autor pokusí navrhnout vlastní možnosti úpravy,

které by lépe vyhovovaly jak potřebám sportovního prostředí (snaha o nenarušení

elementárních  základů,  na  kterých  je  vykonávání  sportovní  činnosti  postaveno)  i

potřebám  společnosti  (zlepšení  postavení  profesionálních  sportovců  zejména  v

oblasti sociálních jistot).

Práce  se  také  zaměří  na  to,  jak  nahlíží  na  otázku  statusu  profesionálního

sportovce  Evropská  judikatura,  zejména  na  úrovni  Evropské  Unie.  Nejde  se  ani

vyhnout  pohledu  na  výše  zmíněný  Slovenský  Zákon  o  športe,  který  by  mohl,

vzhledem k poměrně srovnatelné kulturní i ekonomické situaci České republiky a

Slovenska v oblasti sportu, posloužit jako inspirace, návod a popřípadě i ponaučení

pro případný podobný počin v českém právním prostředí.

Cíl práce je neskromný, a to sice navrhnout takové změny, které by umožnily

dosažení stavu, kdy postavení profesionálních sportovců bude daleko více přiblíženo

postavení  běžných  zaměstnanců  při  současném respektování  specifických  potřeb,

které sportovní prostředí pro své efektivní fungování má.

 2. Pojem profesionálního sportovce

Jelikož  se  práce  zabývá  postavením  profesionálního  sportovce,  je  potřeba

stanovit, jakých fyzických osob se toto označení dotýká. Jinými slovy přesně určit,

kdo je profesionálním sportovcem a kdo již do této kategorie nespadá. Český právní

řád však definici sportovce nenabízí. 

8



Za poměrně přesnou definicí profesinálního sportovce můžeme označit tu, která

stanoví,  že  se  jedná  o  fyzickou osobu,  „jejíž  primární  příjem plyne  z  úplatného

provozování  sportovní  činnosti,  která  je  hlavním  předmětem  jejího  zájmu  a

(zpravidla) obživy, a která v návaznosti na ujednání se sportovním klubem nemůže

poskytovat své (sportovní) služby ostatním klubům. Významným aspektem v tomto

směru je dále skutečnost, že výdělečné možnosti této osoby po skončení její aktivní

sportovní  kariéry  jsou  do  značné  míry  ovlivněny  mj.  úspěchy,  kterých  sportovec

během obvykle krátkého období své kariéry dosáhl.1“

V  českém  právním  prostředí  však  panuje  nejistota  v  tom,  jak  postavení

profesionálního sportovce chápat vzhledem k platnému právu. Nejednotnost názorů

ve  spojení  s  absencí  konkrétních  závazných  právních  norem  způsobuje  značnou

nejistotu  nejen  pro  samotné  profesionální  sportovce,  ale  zejména  pro  kluby,  ve

kterých působí.  Často si  totiž  ve spoustě  ohledů neví  rady ani  správní  orgány či

soudy2 a tento nežádoucí stav má dalekosáhlejší  důsledky, kdy zasahuje ve velké

míře právě otázku sociálního zabezpečení sportovců či míry jejich zdanění.

 2.1.  Postavení profesionálního sportovce

U individuálních  sportů  situace  (až  na  výjimky)  komplikovaná  není.  Většina

individuálních sportovců naplňuje v plné míře znaky samostatnosti. Při sportovních

výkonech  takový  sportovec  obvykle  podává  výkon  jen  sám  za  sebe,  určuje  si

rozvržení i množství tréninkových dávek, sám si vybírá realizační tým, který ho bude

po všech stránkách přípravovat. Rozhoduje, kterých sportovních událostí se zúčastní

a  jeho příjem v největší  míře zajišťují  tzv.  prize  money (peněžní  obnos vypsaný

pořadatelem  sportovní  akce  za  dosažení  určitého  umístění,  resp.  Výkonu).  Ti

nejoblíbenější  a  nejznámnější  (nikoli  nezbytně  nejlepší)  sportovci  jednotlivých

sportů pak zpravidla dostávají od pořadatelů akcí ještě nemalé startovné (odměna za

účast  na  sportovní  akci),  samostnatnou kapitolou  jsou  pak příjmy z reklam a  od

sponzorů.

1 MORÁVEK, J., ŠTEFKO, M. Profesionální sportovci v kolektivních sportech . Časopis pro právní
vědu a Praxi. s.354 [online]. (vid 8.3.2016). Dostupné z: 
http://www.law.muni.cz/dokumenty/25887

2 Viz kapitola o rozhodnutích Nejvyššího správního soudu, kde je vidět jak nejistota správního 
orgánu vyměřující daně, tak nepříliš přesvědčivá argumentace NSS
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Činnost těchto sportovců naplňuje všechny definiční znaky živnosti. Konkrétně

se  jedná  o  volnou  živnost  pod  bodem 74.  (obor  Provozování  tělovýchovných  a

sportoních zařízení a organizování sportovní činnosti) v příloze č. 4 živostenského

zákona.3 Nařízení vlády č. 278/2008 pak stanoví, že oborem této činnosti je mimo

jiné „činnost  výkonných  sportovců,  příp.  rozhodčích,  provozovaná  samostatně  a

za  účelem  dosažení  zisku“4.  Tato  práce  se  tak  individuálními  profesionálními

sportovci nebude hlouběji zabývat.

Daleko  komplikovanější  je  otázka  postavení  profesionálního  sportovce  v

kolektivních  sportech.  Zde panuje  kolize  dvou rovin,  které  vztah  profesionálního

sportovce a klubu fakticky naplňuje.  Na první rovinu se dá nahlížet tak,  že mezi

sportovcem  a  jeho  klubem existuje  pracovněprávní  vztah  (jednalo  by  se  tedy  o

zaměstnance),  jenomže  pohledem  z  druhé  strany  se  dají  najít  znaky  toho,  že

sportovec  poskytuje  své  služby v rámci  samostatné  činnosti  klubu,  který  mu dal

nejlepší nabídku (sportovec je OSVČ).

Jednoduché a rychlé rozklíčování této faktické nejednotnosti náhledu na vztah

sportovce  a  klubu  neexistuje.  Pravdou je,  že  z  hlediska  teorie  by bylo  přesnější

nahlížet  na  činnost  profesionálního  sportovce  jako  na  závislou  práci,  jelikož  v

případě podepsání hráčské smlouvy s klubem sportovní činnost sportovce postrádá v

podstatě veškeré znaky samostatnosti.5  Sportovec se řídí tréninkovým plánem klubu,

dodržuje stanovenou taktiku stanovenou trenérem a post, na kterém by měl hrát. I

přes fakt, že v aktuální situaci na hřišti se sám rozhoduje, jak se zachová a volí řešení

v zásadě v otázkách mikrosekund, však při komplexním náhledu v daném vztahu

jasně dominuje vázanost pokyny sportovního klubu.6

3 KUBÍČEK, J. Sport a Právo, s. 101.
4 Předpis č. 278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
5 STÁDNÍK, J. Sportovní činnost a závislá práce in Pichrt, J. (ed.) Sport a (nejen) Pracovní právo, 

s.76
6 ČORBA, J. Právne postavenie profesionálného športovca a jeho vyplyv na niektoré právne vzťahy

in Pichrt, J. (ed) sport a (nejen) pracovní právo, s 183
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V praxi je však daleko rozšířenější  variantou postavení sportovce jako OSVČ

zejména  z  důvodu  snížení  nákladů  klubů,  které  tak  nemusí  za  profesionálního

sportovce platit sociální a zdravotní pojištění.Výhodnější je to v oblasti placení daní i

pro hráče7,  kteří krátkozrace přehlížejí absenci výše zmíněných sociálních jistot v

takovém vztahu.  Hlavním argumentem pro  posuzování  profesionálního  sportovce

jako OSVČ je i fakt, že nemalé množství ustanovení v zákoníku práce není slučitelné

s realitou fungování vztahu klubu a jeho hráčů8.

Profesionální sportovec je tak v České republice namísto pracovněprávní úpravy

podřízen občanskému zákoníku,  což není  v evropských zemích obvyklé9.  Většina

Českému prostředí kulturně nejbližších států se naopak přiklání ke kvalifikaci vztahu

profesionálního  sportovce  a  klubu,  který  je  při  nejmenším  obdobný  tomu  mezi

zaměstnancem a zaměstnavatelem, nezřídkakdy je pak tento vztah posuzován přímo

jako závislá práce.

 2.2.  Profesionální smlouva mezi sportovcem a klubem

Smlouva  mezi  sportovcem a  klubem musí  být  uzavřena  písemně  a  je  základním

kamenem vztahu mezi sportovcem a klubem. Pro pochopení, jak tento vztah upravit,

je potřeba pochopit ho v plném rozsahu tak, aby posléze nedošlo k narušení jeho

rovnováhy10 nebo  narušení  jeho  funkčnosti  vzhledem k  existenci  profesionálního

sportovního protředí. Jak tedy vypadá praxe podepisování smluv mezi sportovcem a

klubem v ekonomicky a společensky nejvýznamnějších sportech v České republice –

fotbalu a hokeji? 

Sluka uvádí, že „profesionální smlouva uzavíraná mezi fotbalisty a kluby na našem

území je uzavírána podle §51 občanského zákoníku jako smlouva inominátní. Lze ji

uzavřít, pokud neodporuje obsahu a účelu občanského zákoníku.11  Pro upřesnění je k

tomuto potřeba dodat, že možnost vytváření inominátních smluv je po novelizaci v

„novém“ občanském zákoníku stanovena v §1746 odst. 2 OZ.12

7 RADOSTOVÁ, K. CHIZZOLA, P. Právní postavení fotbalisty – zaměstnanec nebo osoba 
samostatně výdělečně činná? in Kuklík, J. (ed.). Sportovní právo, s.173

8 STÁDNÍK, J. Sportovní činnost a závislá práce in Pichrt, J. (ed.) Sport a (nejen) Pracovní právo, 
s.82

9 SLUKA, T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty), s.71
10 Právě rovnováha vztahu mezi hráčem a klubem vyžaduje do určité míry oslabení postavení 

profesionálního sportovce v tomto vztahu
11 SLUKA, T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty), s.123
12 „Starý“ občanský zákoník č. 40/1964 Sb ve svém §51 uváděl: „Účastníci mohou uzavřít i takovou 
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Dříve ještě existovala možnost uzavřít obdobnou smlouvu dle ustanovení §262 odst.

1 a §269 odst. 2 obchodního zákoníku, v tomto příadě se jedná o inominátní smlouvu

v režimu obchodního práva a vzniká tedy obchodněprávní vztah. Tento způsob byl

preferován v prostředí hokejovém, zatímco fotbal preferoval postup dle občanského

zákoníku.13 Po rekodifikaci soukromého práva, které vedlo ke sjednocení úpravy v

jednom rozsáhlém novém občanském zákoníku však došlo (v detailech) k zblížení

praxí v obou sportech. I to může do budoucna nahrávat vytvoření jednotné specifické

úpravy pro vztahy ve sportu.

 2.2.1. Předmět smlouvy profesionálního sportovce

 Předmětem smlouvy mezi hráčem a klubem je zejména výkon sportovní činnosti

hráčem zpravidla výhradně pro jeden určitý klub a ten mu za to vyplácí odměnu. Ve

fotbale  nutnost  výkonu sportovní  činnosti  pro jeden klub zdůrazňují  jak předpisy

Fotbalové  asociace  České  republiky  tak  i  předpisy  nadnárodních  asociací14.  Ze

smlouvy  pak  vyplývají  další  závazky  hráčů  a  klubů,  blíže  bývají  upravena  i

osobnostní práva hráče.

Některé povinnosti hráče jsou jednoduše odvoditelná a očekáváná, mezi takové

patří například účastnit se všech týmových akcí, udělat vše, co je v jeho silách k

podání  co  nejlepšího  výkonu.  Respektovat  vnitřně  stanovená  pravidla  klubu,

nevynášet důvěrné informace mimo prostředí klubu nebo nepoškozovat dobré jménu

klubu či  asociace15.   Hráči se taky musí v určité míře účastnit  reklamních akcí a

komunikace s fanoušky.

smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto 
zákona“, „nový“ občanský zákoník se již omezuje na strohé „Strany mohou uzavřít i takovou 
smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena“, ten je však potřeba chápat zejména ve 
vztahu k §1 odst.2 téhož zákona, který stanoví, že: „zakázána jsou ujednání porušující dobré 
mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu 
osobnosti“, ale i některým následujícím. Přes změnu dikce zákona se dispoziční možnosti v oblasti
uzavírání inominátních smluv nikterak nezměnily.

13 KUČERA,V. Specifické smluvní vztahy ve sportovím právu in Kuklík, J. (ed.): Sportovní právo 
s.146

14 Tento přístup byl nedávno narušen ve fotbalovém prostředí zavedením střídavých startů a tzv. 
Farmářských klubů. Právě z důvodu, že předpisy FIFA neumožňují jednomu hráči nastupovat 
současně ve více klubech bude tento institut k 1.7.2016 zrušen. (viz nový přestupní řád FAČR)

15 GARDINER, S, O'LEARY, J, WELCH, R, BOYES, S, NAIDOO, U. Sports law, s. 403.
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Kučera  pak zmiňuje  jiné  zajímé  závazky,  které  smlouvy pravidelně  obsahují,

když uvádí,  že  „ v praxi  problematickými jsou závazky,  z  nichž je sice sjednaná

povinnost  rámcově  zřejmá  -  „nastoupit  v  dobré  fyzické  kondici  a  připravenosti

odpovídající  úrovni  ELH do klubového tréninkového kempu“16 či  „Zlepšovat  své

fyzické a psychické, jakož i hokejové schopnosti a dovednosti.“ Avšak jejich reálný

výklad,  zejména  s  ohledem  na  jejich  příme  propojení  se  smluvními  pokutami,

respektive možností odstoupení od smlouvy, je značně komplikovaný.“17

Mezi obvyklé závazky hráčů pak patří i nemožnost provozování jiné výdělečné

činnosti bez souhlasu klubu nebo povinnost uznávat a respektovat Stanovy klubu.

Když  k  tomu  připočteme  povinnost  dodržovat  zásady  režimu  profesionálního

sportovce, je zjevné, že profesionální sportovec je ve svém životě i mimo „pracovní

dobu“ omezen výrazně více než jak umožňuje zákoník práce.18 V daném případě je

ale vzhledem ke specifickému postavení sportu a zachování kvality a rozvoje sportů

takové omezení žádoucí.

Komplikovaná vzhledem k pracovněprávní úpravě bezpochyby jsou i  smluvní

ustanovení  o  osobnostních  právech  hráče.  Hráči  se  například  zavazují,  že  „hráč

poskytuje  klubu možnost  zpracovat  originál  svého podpisu jako faksimile  nebo v

tištěné formě pro propagační účely“19 nebo „hráč dává souhlas, aby klub prováděl

zhodnocení práv jeho osobnosti“20. Finanční odměnu za výše zmíněné navíc inkasuje

klub.

Klub na druhé straně,  kromě odměny sportovci  za poskytování  jeho činnosti,

musí zejména vytvářet vhodné podmínky pro tuto činnost. Hráč si například může

vyjednat i možnost případného uvolnění na kratší dobu z vážných osobních důvodů.

Hvězdní  hráči  pak  mohou  mít  ve  smlouvách  zakotvenu  výstupní  klauzuli  nebo

případně jakýsi  závazek od klubu,  že nastoupí  k  určitému počtu  utkání  nebo,  že

budou například nastupovat na určité pozici.21

16 KUČERA,V. Specifické smluvní vztahy ve sportovím právu in Kuklík, J. (ed.): Sportovní právo 
s.148

17 tamtéž
18 KUBÍČEK, J. Sport a Právo, s.102
19 SLUKA, T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty), s. 125
20 tamtéž
21 KUBÍČEK, J. Sport a právo, s. 102
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Ve smlouvě se pochopitelně objevuje i stanovení doby trvání kontraktu, v této

kapitole postačí říci, že výše zmíněná smlouva může být uzavřena na jeden až pět let,

u nezletilých fotbalistů je pak horní hranice nastavena o dva roky níž22.

Je tak zřejmé, že smlouva uzavíraná mezi sportovcem a klubem se od té běžné

pracovněprávní  smlouvy  liší  již  jen  výrazně  vyššími  nároky  na  profesionálního

sportovce v jeho soukromém i profesním životě23. Tyto se však dají chápat vzhledem

k postavení  a  funkci  sportu jako adekvátní  a  naopak jejich případné omezení  by

mohlo mít negativní dopad na profesionalitu v celém sportovní prostředí.24

 2.2.2. Nový přestupní řád ve fotbale

Zajímavou novinkou, která může zásadně ovlivnit vztah mezi hráči a kluby ve 

fotbalovém prostředí je bezesporu i připravovaná novela přestupního řádu. V daném 

případě by se mělo jednat o velký posun směrem k větší volnosti hráčů v kontextu 

požadavku volného pohybu pracovních sil obsaženém v čl. 45 SFEU.

Tato novela výrazným způsobem ovlivní přestupy v rámci českého fotbalového 

prostředí jak na úrovni amatérské, tak profesionální. Amatérský fotbal však zasahuje 

o něco více. „Amatéři směli až dosud přestupovat jen se souhlasem mateřského 

klubu a po zaplacení odstupného. Nově se zavádí, že v období mezi 1.a 20. červnem 

smějí přestoupit bez souhlasu dosavadního oddílu. Ovšem tabulková kompenzace 

odstupného, byť za snížené sumy oproti dosavadní praxi, v platnosti zůstává, a to až 

do věku 33 let.“25

22 KUČERA,V. Specifické smluvní vztahy ve sportovím právu in Kuklík, J. (ed.): Sportovní právo 
s.151

23 Zejména co se týká využití jména,podpisů a fotografií pro reklamní účely.
24 I v České republice existuje jen malé procento profesionálních sportovců v kolektivních sportech, 

kteří by žili životem neustálého odpírání si potěšení ve formě tučného jídla nebo alkoholu, pokud 
by k tomu nebyli svými smlouvami nuceni.

25 MÁDL, L. Nový přestupní řád aneb Válka o českého Bosmana. Haindlová poslala svazu protestní
petici fotbalistů pro aktuálně.cz [online]. 29.4.2016. [vid 5.5.2016]. Dostupné z: 
http://sport.aktualne.cz/novy-prestupni-rad-aneb-valka-o-ceskeho-bosmana-haindlova-
po/r~2192b17a0d3a11e69ed0002590604f2e/
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ČAFH26 však považuje toto snížení  tabulkového odstupného za nedotatečné a

požaduje jeho úplné odstranění.  Za tímto účelem sepsala petici,  kterou podepsalo

přes  400  profesionálních  hráčů,  kde  jako  hlavní  požadavek  uvádí  „zrušení

odstupného pro amatérské hráče od 12 do 33 let, zrušení omezení volného pohybu

hráčů a jeho nahrazení systémem tréninkových kompenzací“.27

V samotném vyjádření FAČR ze dne 21.10.2015 její  zástupci informovali své

členy o záměrech, jakým způsobem hodlají přestupní řád změnit, zejména se jedná o

výše zmíněné odstupné, které by mělo blíže reflektovat úpravu FIFA, jejíž předpisy

„toto pravidlo a priori nevylučují, avšak vytýkají předpisům FAČR, resp. navrhují

zásadní změnu, a totiž, že přestup hráče je na uhrazení odstupného nezávislý, jinými

slovy řečeno, neuhrazení odstupného není důvodem pro to, aby hráč nepřestoupil.“28

Dále se jedná o problém hostování neprofesionálních hráčů, který podle FIFA

není možný pro absenci smluvního vztahu mezi hráčem a klubem. Další závažnou

změnou  bude  zrušení  farmářských  družstev  a  střídavých  startů  a  další  méně

významné změny. Nový přestupní řád by měl být účinný k 1.7.2016 a měl by se tak

již týkat fotbalové sezony 2016/2017.29

26 Česká asociace fotbalových hráčů
27 ČAFH.cz. Předali jsme petici požadující změny v návrhu nového Přestupního řádu [online.] [vid 

5.5.2016]. Dostupné z: http://www.cafh.cz/aktuality/predali-jsme-petici-pozadujici-zmeny-v-
navrhu-noveho-prestupniho-radu/66

28 ŘEPKA, R. Informace členům FAČR ve věci plánovaných změn přestupního řádu [online]. 
21.10.2015 [vid 5.5.2016]. Dostupné z: https://facr.fotbal.cz/informace-clenum-facr-ve-veci-
planovanych-zmen-prestupniho-radu/a1607

29 ŘEPKA, R. Informace členům FAČR ve věci plánovaných změn přestupního řádu [online]. 
21.10.2015 [vid 5.5.2016]. Dostupné z: https://facr.fotbal.cz/informace-clenum-facr-ve-veci-
planovanych-zmen-prestupniho-radu/a1607
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 2.2.2.1.  Problém definice profesionálního hráče v návrhu 
nového přestupního řádu

Zajímavý a trochu komplikovaný je již výklad některých pojmů v §2 návrhu 

paragrafového znění přestupního řádu (dále jen návrhu). Zejména pak výklad 

profesionálního hráče v §2 odst. 1 písm s) návrhu, který jako rozhodující faktor uvádí

existenci profesionální smlouvy a fakt, že sjednaná odměna převyšuje hráčem účelně

vynaložené náklady (Jedná se jen o převzaté ustanovení z FIFA regulations on the 

status and transfer of players). Ve spojení §2 odst. 1 písm t) návrhu (profesionální 

smlouva) a §2  odst. 1 písm. W návrhu (standardní profesionální smlouva) je však 

takovéto definování profesionálního fotbalisty (sportovce) při nejmenším zavádějící.

Pro označení hráče jako profesionálního totiž stačí, že sjednaná měsíční odměna 

bude dosahovat hodnoty 5.000,- Kč a převyšovat účelně vynaložené náklady. 

Označení takového hráče jako profesionála je přinejmenším zavádějící, jelikož dle 

názoru autora může být těžko profesionálem někdo, kdo nepobírá ani minimální 

mzdu.30 „Pravým profesionálem je tak jen ligový profesionální hráč §2 odst. 1 písm 

n) a o) návrhu, u kterého je hranice nastavena na 10.000,- Kč.

Vlastně tím tak dochází k vypočítavému obejití požadavků FIFA, když klubu 

bude stačit podepsat s hráčem smlouvu na 5.000.,-Kč měsíčně, čímž ho dostane do 

režimu profesionálních hráčů a bude tak nad ním mít výrazně větší moc než jakou by

měl po změnách nad hráčem amatérským. Dále je potřeba podotknout, že institut 

ligového profesionálního hráče a ligové profesionální smlouvy je cílen pouze na 

ligové týmy (týmy dvou nejvyšších soutěží), které takovou smlouvu s hráčem mít 

podepsanou musí, ten jinak nebude moci k zápasu nastoupit.

30 Ta je stanovena nařízením vlády č. 233/2015  Sb. na 9.900,- Kč za měsíc.
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 2.3.  Vztah profesionálního sportovce a jeho agenta

V dnešní době je již naprosto běžnou věcí, že profesionální sportovci mají pro

vyřizování  svých  (nejen)  obchodních  záležitostí  zástupce.  Je  to  dáno  jednak

zvýšenými nároky na sportovce v rámci jeho sportovní činnosti, kdy řešení okolních

záležitostí  by  profesionální  sportovec  víceméně  nemohl  časově  ani  odborně

zvládnout.  Druhak také zvětšením objemu peněz,  který cirkuluje na území České

republiky zejména v populárních sportech jako je fotbal nebo hokej. Profesionální

sportovec jen těžko může být odborníkem přes obchodování a finance a často ani

nezná svou hodnotu na sportovním trhu.31

Hráčští agenti, jak se těmto zástupcům profesionálních sportovců říká, však mají

vzhledem ke sportovci velmi široké pole působnosti. Na základě komunikace s ním

by měli v jeho nejlepším zájmu plánovat jeho kariérní postup, usměrňovat četnost a

druh jeho komunikace s médii, řešit za něj otázky daní, pojištění a samozřejmě výše

zmíněné uzavírání smluv.32 Běžná je však i pomoc hráči při hledání nového bydlení v

rámci přestupu do jiného klubu apod.

Při tak zjevném významu, jaký má výběr sportovního agenta na sportovce,  je

logické, že musí být jeho postavení určitým způsobem regulováno. Každý agent musí

mít pro vykonávání činnosti licenci, pro jejíž udělení je zejména klíčová bezúhonnost

a dále jiné požadavky, které jsou odvislé od toho, ve kterém sportu hodlá působit.

Navíc musí složit písemnou zkoušku a být pojištěn proti škodám způsobeným při

výkonu povolání.33

Každý agent musí mít s daným hráčem podepsanou písemnou smlouvu, jinak ho

nemůže v jednáních zastupovat. Zajímavá byla v tomto ohledu zejména kauza ve

fotbalovém prostředí  ohlední  úspěšného  hráčského  agenta  Müllera,  který  s  hráči

smlouvy  registrované  neměl  a  spolupracoval  s  nimi  čistě  na  základě  vzájemné

důvěry.  Komise pro agenty hráčů mu pozastavila  kvůli  tomuto licenci  po dlouhé

době, co to tímto způsobem praktikoval.  Agent však nakonec všechny nedostatky

odstranil a licence mu byla opět uvolněna.34

31 SLUKA, T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty), s. 117
32 tamtéž
33 KOHOUT, D. Postavení profesionálních fotbalistů na trhu s hráči v souvislosti s „deregulací“ 

činnosti licencovaných agentů hráčů in Pichrt, J. (ed) : Sport a (nejen) pracovní právo s.195-196
34 NOVÁK, M. Fotbalový agent Müller má uvolněnou licenci pro idnes.cz [vid. 16.3.2016]. 
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I  vztah  mezi  profesionálním sportovcem a  sportovním agentem by mohl  být

výrazně ovlivněn případným vlivem pracovněprávní  úpravy,  když pracovní  právo

takovou  formu  spolupráce  neumožňuje35.  Sportovní  agenti  jsou  však  nedílnou

součástí  sportovního  prostředí  a  ve  většině  případů  přispívají  k  jeho  funkčnosti.

Jejich činnost navíc regulují v rámci jednotlivých sportů příslušné asociace, a to jak

na národní tak i nadnárodní úrovni.36 Je však otázkou, jestli pro zajištění ochrany

hráčů je momentální trend fungování agentů ve sportovním prostředí adekvátní.

Působení  hráčských  agentů  totiž  nápadně  připomíná  působení  soukromých

agentur  práce  v  rámci  agenturního  zaměstnávání.  Při  nejmenším  jejich  činnost

odpoívádá definici, kterou zákon o zaměstnanosti ve svém §14 odst. 1 zavádí pro

zprostředkování zaměstnání.

Základem právní úpravy agenturního zaměstnávání je pak zejména §14 odst.1,

písm  b.37ZamZ,  který  říká,  že  zprostředkováním  zaměstnaní  se  rozumí

„zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se

rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje  a dohlíží  na její

provedení“38.  I  zde  jsou  sportovní  agenti  v  konání  své  činnosti  soukromým

pracovním agenturám při nejmenším velmi blízko. To by agentům způsobilo velké

starosti  vzhledem  k  zákazu  soukromým  agenturám  práce  účtovat  zaměstnancům

poplatky nebo náklady.39

Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbalovy-agent-muller-ma-uvolnenou-licenci-fma-/fotbal.aspx?
c=A150303_163547_fotbal_min

35 HAJDUŠEK,T. Právní postavení profesionálních sportovců v kolektivních sportech a zdanění 
jejich příjmů. Status quo nebo čekání na změnu? s.25-26

36 KOHOUT, D. Postavení profesionálních fotbalistů na trhu s hráči v souvislosti s „deregulací“ 
činnosti licencovaných agentů hráčů in Pichrt, J. (ed) : Sport a (nejen) pracovní právo s.193

37 PICHRT, J. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. s.11
38 Předpis č. 435/2004 Sb, zákon o zaměstnanosti §14 odst.1, písm b.1
39 PICHRT, J. Profesionální sportovec zaměstnancem? in Pichrt, J (ed).) : Sport a (nejen) pracovní 

právo s.21
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 2.4.  Profesionální  sportovec  očima  Nejvyššího  správního
soudu

Postavením  profesionálního  sportovce  se  také  několikrát  zabýval  Nejvyšší

správní soud, konkrétně v rozsudcích 2 Afs 16/2011 z 29. 11. 2011 a 2 Afs 22/2012 z

1.  8.  2012.  Ani  jeden z  rozsudků pochopitelně  nepočítá  s  rozsáhlou rekodifikací

spojenou se vznikem nového občanského zákoníku s účinností k 1.1.2014. Význam

jádra těchto rozsudků by jí však neměl být dotčen. Vcelku příznačné pak je, že oba

spory se týkají zejména výše daní.

 2.4.1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 16/2011

Žalobce,  hokejista  z  Milevska,  který  hrál  za  HC  Spartu  Praha,  podal  k

nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost, ve které se domáhal zrušení rozsudku

krajského soudu v Českých Budějovicích č.  j.  10 Af 93/2010 – 41,  kterým byla

zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí finančního úřadu v Milevsku. Ten dodatečně

vyměřil hokejistovi daň z příjmů fyzických osob ve výši 111.674,- Kč a penále.

Hokejista měl podepsanou s HC Sparta Praha hráčskou smlouvu, ve které bylo

mimo jiné uvedeno,  že hráč je ve vztahu ke klubu osobou samostatně výdělečně

činnou.  Krajský  soud  však  usoudil,  že  se  v  tomto  případě  jednalo  o  zastřený

pracovněprávní  vztah,  jelikož  faktický  vztah  mezi  hráčem  a  klubem  naplňoval

všechny  definiční  znaky  závislé  práce.  Nutno  podotknout,  že  finanční  úřad  v

Milevsku nahlížel na hokejistu jako na osobu samostatně výdělečně činnou a rozpor

mezi předpokladem obou stran sporu,  že hokejista je OSVČ, a právním názorem

krajského soudu byl jedním z důvodů zrušení rozsudku krajského soudu pro jeho

překvapivost. Žalobci pak totiž bylo vytknuto, že nepředložil důkazy, jejichž potřebu

předložení  vzhledem  k  překvapivosti  právní  kvalifikace  výše  zmíněného  vztahu

nemohl předpokládat.  Zde by tedy došlo  k porušení  práva  na spravedlivý  proces

způsobený právě onou překvapivostí, která v důsledku vede k porušení právní jistoty.
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Nejvyšší správní soud se pak konkrétně zabýval právě otázkou, zda byla hráčská

smlouva správně vyhodnocena jako zastřený pracovněprávní  úkon.  V posuzování

tohoto  odkázal  soud  na  právní  názory  obsažené  v  jeho  dřívějších  rozsudcích.

Nejvyšší správní soud v nich uvádí, že „k uzavření pracovněprávního vztahu mělo

dojít především v zájmu osoby, tuto činnost vykonávající, jelikož neuzavření tohoto

vztahu v konečném důsledku její právní sféru poškozuje“40. Naopak říká, že pokud by

bylo uzavření pracovněprávního vztahu pro strany nevýhodné, není důvod pro to,

nahlížet na vztah jako na pracovněprávní. 

Smlouva  pochopitelně  musí  být  podepsána  v  souladu  s  obecnými  principy

smluvního práva. To znamená, že mimo jiné nesmí být využito slabšího postavení

jedné ze stran a smluvní vztah nesmí být vynucen silnější stranou, pokud by byl v

rozporu se zájmem slabší strany. V rozsudku  č. j. 2 Afs 173/2005 – 69 toto stanoví

Nejvyšší  správní  soud  a  za  příklad  tohoto  vynucování  uvádí  ekonomický  nátlak

zneužívající ekonomické závislosti slabší strany. 

Nejvyšší soud pak stanoví, že v tomto případě byl vztah, který si strany vyjednaly

ve  smlouvě  pro  obě  strany výhodnější  a  bezpochyby uzavřen  svobodně,  proto  v

tomto  ohledu  není  důvod  smlouvu  překvalifikovat  na  smlouvu  pracovní,  což  je

nejspíše podpořeno i úvahou, že zákoník práce profesionálního sportovce a klubu

nereflektuje41. Pravdou však zůstává, že vztah mezi sportovcem a klubem naplňuje

všechny definiční znaky závislé práce.

Dále  v  rozsudku  ale  stanoví,  že  se  „činnost  sportovce  pojmovému  vymezení

závislé činnosti sice velmi blíží, nicméně nedosahuje její intenzity“42. Dále vysvětluje

v jakých otázkách je činnost profesionálního sportovce specifická vůči závislé práci

definované zákoníkem práce a nedá se tak pod jeho působnost jednoduše podřadit.

Nakonec  tak  Nejvyšší  správní  soud  stanoví,  že  uzavírání  jiných  než  pracovních

smluv mezi sportovci a kluby nelze považovat za protiprávní. V tomto rozhodnutí se

opírá i o praxi, kde je postavení sportovce jako osoby samostatně výdělečně činné

hojně využíváno.

40 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2005, sp. zn. 2 Afs 62/2004 - 70
41 KUDRHALT SUCHÁ, B. Činnost profesionálního sportovce – výkon nezávislého povolání nebo 

pracovněprávní vztah? [online]. 12.1.2012 [vid 5.4.2016]. Dostupné z: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/cinnost-profesionalniho-sportovce-vykon-nezavisleho-povolani-
nebo-pracovnepravni-vztah-79923.html

42 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 - 83
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Nejvyšší správní soud ale zároveň stanoví, že tím nevylučuje možnost uzavření

pracovní smlouvy mezi sportovcem a klubem. Dává tak tímto rozhodnutím stranám

volnost výběru, jakou smlouvu mezi sebou podepíší. Důraz však klade na to, aby obě

strany jednaly při podepisování smlouvy svobodně a v dobré víře43.

 2.4.2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 22/2012

Fotbalový  hráč,  působící  v  klubu  AC Sparta  Praha,  podal  kasační  stížnost  k

nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo

zamítnuta  jeho  žaloba  proti  dodatečnému  platebnímu  výměru  na  daň  z  příjmů

fyzických osob, vydanému Finančním úřadem v Brandýse nad Labem.

Městský soud argumentoval  výše zmíněným rozsudkem Nejvyššího správního

soudu 2 Afs 16/2011, když seznal, že hráčská smlouva mezi hráčem a klubem může

stavět hráče do postavení osoby samostatně výdělečně činné, pokud si to ujednají ve

smlouvě  a  ve  světle  toho  posvětil  i  smluvní  dohodu  mezi  stranami,  že  daňovou

povinnost ponese místo daňového subjektu (klubu) jiná osoba (hráč).

Hráč  však  poukazuje  na  to,  že  praxe  je  v  této  otázce  velmi  různorodá  a

zvýrazňuje  zásadu  in  dubio  mitius,  uvedenou  Nejvyšším  správním  soudem  ve

stejném rozsudku. Argumentuje tím, že postavení hráče nebylo zákony vyjasněno, to

platí i co se týká zákona daňového. Proto by podle něj měl soud postupovat podle

výše zmíněné zásady a považovat postavení hráče vůči klubu v tomto případě za

závislé, jelikož je to pro něj bezpochyby výhodnější.

Stěžovatel mimo jiné argumentuje tím, že jeho činnost naplňuje všechny znaky

závislé práce.  Když zdůrazňuje zejména to,  že vykonává svou činnost  pro jediný

subjekt a plní běžnou činnost tohoto subjektu. Dále zmiňuje, že používá v podstatě

výhradně majetek klubu k výkonu své činnosti, svou činnost vykonává pod jménem

klubu a sám nerozhoduje o podobě dresů nebo reklamách na nich umístěných s tím,

že výnosy z tohoto navíc plynou klubu, nikoliv hráči.

43 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 - 83
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Nejvyšší správní soud však nedal v tomto bodě stěžovateli zapravdu. Hráč totiž

nejen že podepsal smlouvu, ze které jasně plyne, že na sebe přebírá postavení osoby

samostatně výdělečně činné, ale zároveň se tak i ve vztahu k daňové správě choval,

když  podle  toho  vyplňoval  daňové  přiznání  a  vedl  daňovou  evidenci  podle  §7b

zákona o daních z příjmů.

Nejvyšší správní soud dále ujasnil,  že v tomto případě zásada in dubio mitius

použít  nelze,  jelikož  mírnější  přístup  vůči  sportovci  by  automaticky  znamenal

přísnější přístup vůči klubu, jelikož někdo povinnost uhradit vyčíslené daně splnit

musí.  To  je  nepřípustné,  výše  zmíněná  zásada  zle  použít  jen  v  případě,  že  by

rozhodnutí bylo „vlídnější“ pro obě strany smluvního vztahu.44

 2.4.3. Význam obou rozsudků Nejvyššího správního soudu

V obou případech tak Nejvyšší správní soud zdůrazňuje význam legitimního 

očekávání stran na základě faktického počínání stran, zejména ustanovení ve 

smlouvě a následném vystupování hráčů jako osob samostatně výdělečně činných. 

Samotnou otázku postavení profesionálního sportovce v obecné rovině tyto judikáty 

vlastně vůbec neobjasňují a naopak spíše akcentují fakt, že  postavení 

profesionálního sportovce posuzuje případ od případu.

Tento jev je pro sportovní prostředí, a to z pohledu hráčů i klubů, nežádoucí. Na 

jedné či druhé straně totiž může kvůli tomuto dojít k neočekávaným finančním (či 

jiným) výdajům, které pochopitelně mají neblahé, v extrémních případech i fatální, 

důsledky. Situaci neulehčuje ani správním orgánům, které nemohou mít jistotu, jak 

na sportovce ve vztahu ke klubu nahlížet. Z toho mohou resultovat vleklé soudní 

spory, které patří do kategorie zbytečných.

44 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 2 Afs 22/2012 - 31
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Velmi nebezpečné je také tvrzení Nejvyššího správního soudu, že strany nemusí 

vstupovat do pracovněprávního vztahu v případě, že je to pro ně nevýhodné. Zde 

totiž dle názoru autora nemůže předpokládaná výhodnost předčit svou důležitostí 

základní právo profesionálního sportovce na sociální jistoty.45 Toto vyjádření se tak 

dá chápat spíš jako nevhodná argumentace pro ospravedlnění určitého ústupku pro 

sportovní prostředí, které z čistě právního hlediska odporuje zákonu. Nejvyšší soud 

však pravděpodobně chtěl uchránit sportovní prostředí před vlivem zákoníku práce, 

který by ho v momentální situaci zdeformoval. Vybral si však podle názoru autora 

dost nešťastnou formu, když by asi stačilo ono tvrzení (byť nepřesvědčivé), že 

naplnění definičních znaků závislé práce v případě sportovní činnosti nedosahuje 

dostatečné intenzity46.

 3. Profesionální  sportovec  v  judikatuře  Soudního  dvora
Evropské unie a případ Dahmane

Nemalý  význam  na  český  právní  řád  má  právní  úprava  Evropské  Unie.  Do

sportovní  práva  jako  takového  zatím  právo  Evropské  Unie  nijak  přehnaně

nezasahuje,  naopak  pro  oblast  pracovního  práva  logicky existuje  velké  množství

zejména směrnic ovlivňujících vnitrostátní právní úpravu47. Ve vztahu ke sportu hraje

významnou roli zejména judikatura Soudního dvora EU, která v některých případech

i výrazně ovlivnila fungování sportovní praxe.

V další kapitole se tak práce zaměří právě na nejvýznamnější judikáty zejména

SDEU. Dále pak představí kauzu Dahmane, která se sice odehrála před Belgickým

vnitrostátním soudem, mohla by ale v budoucnu mít dopad na Evropské právo jako

takové. Nakonec se pokusí shrnout vývoj přístupu SDEU k sportovní problematice a

naznačit pravděpodobný vývoj a jeho tendencí.

45 Zejména pro profesionálního sportovce se tak může sice jevit jeho postavení jako OSVČ jako 
výhodné, zejména právě v oblasti daňové. Z dlouhodobého hlediska však naopak profesionálního 
sportovce znevýhodňuje.

46 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 - 83
47 např. směrnice o pracovní době, směrnice o skončení pracovního poměru atd.
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 3.1.  Případ Walrave a Koch

První případ se datuje již do roku 1977 a jedná se o spor mezi dvěma svého času 

ve svém sportu významnými Holandskými vodiči cyklistů, kterým bylo na 

mistrovství světa zamezeno dělat vodiče cyklistům jiné národnosti než Holandské 

pravidly mezinárodní cyklistické asociace, která stanovila, že vodič musí mít na 

mistrovství světa stejnou národnost jako cyklista za vodičem.48

To se oběma vodičům nelíbilo, když jim to de facto zamezovalo pro účely 

mistrovství světa nabízet své služby jiným závodníkům než holandským. Utrechtský 

soud podal předběžnou otázku k SDEU, zda se jedná o diskriminaci na základě 

národnosti, která by omezovala volný pohyb pracovníků.49

SDEU zde zjišťoval,  zda se může tímto případem zabývat.  Jinými  slovy,  zda

tento případ spadá pod komunitární  právo. Příchází  s  průlomovou myšlenkou,  že

sport může být předmětem komunitárního práva jen v případě, že se otázka, kterou

by měl Evropský soud řešit, je přímo spojena s ekonomickou aktivitou. V podstatě se

tak postavil nepříjemné možnosti, že by se muselo na sestavování narodních mužstev

pouze ze sportovců dané národnosti nahlížet jako omezování volného pohybu osob.50

I k tomuto se ve svém rozsudku vyjadřuje, když říká, že:  „Zákaz diskriminace

založené  na  národnosti  se  netýká  složení  sportovních  mužstev,  zvláště  ve  fromě

národních, kde vytváření těchto mužstev je otázkou, zajímající jedině sport a jako

takovou cizí jakékoliv ekonomické aktivitě. Toto omezení však musí zůstat vyhrazeno

svému vlastnímu účelu.“51

48 ROCHEFOUCAULD, E. Collection of sports-related case-law. s. 5. [vid 7.4.2016]. Dostupné z: 
http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_264.pdf

49 SWEET & MAXWELL LIMITED.Walrave and Koch v. Association Union Cycliste
Internationale [vid 7.4.2016]. Dostupné z: http://www.biicl.org/files/2066_c-36-74.pdf
50 HAMERNÍK, P. Sportovní Právo s mezinárodním prvkem, s.37
51 KRÁLÍK, M. Sport a Právo, s.219
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Pravdou  však  je,  že  toto  rozdělení  sportovní  aktivity  na  ekonomickou  a

neekonomickou je přinejmenším velmi nešťastné a dosti zmatené. Těžko lze totiž v

dnešním světě  izolovat  sportovní  zájmy od ekonomických a jakýkoliv,  byť malý,

rozdíl ve sportovní úpravě má velký ekonomický dopad. Také se později ukázalo, že

tato argumentace nebyla nejvhodnější a k racionální předvídatelnosti postupu SDEU

směrem k aplikovatelnosti komunitárního práva na sport rozhodně nepomohla.52

Pro úplnost je potřeba dodat, že holandský soud nakonec rozhodl ve prospěch

obou vodičů, a to tak, že stanovil, že se nejedná o závody dvoučlenných týmu, nýbrž

závody  cyklistů,  kde  vodiči  mají  jen  podpůrnou  funkci,  čili  nemusí  být  stejné

národnosti jako cyklisté.

Velmi důležité také je, že SDEU nahlíží na profesionálního sportovce jako na

pracovníka a sportovní činnost tak vnímá jako výkon práce. I zde je tak možné již od

samotného počátku řešení tohoto problému vnímat příklon SDEU k podřízení statusu

profesionálního sportovce pracovněprávnímu režimu.53

Chvíli  poté  se  dostal  před  SDEU  případ  italského  skauta  Doňi  a  prezidenta

italského klubu Montera. Zkráceně šlo o to, jestli italská fotbalová federace může

omezit možnost hrát v italských profesionálních soutěžích požadavkem na Italskou

národnost profesionálního fotbalisty. SDEU shledal v zaměstnávání profesionálních

fotbalistů ekonomickou aktivitu a stanovil tak, že tato otázka pod komunitární právo

spadá.  Pravidla  italské  fotbalové  federace  tak  označil  za  diskriminační  z  důvodu

národnosti a odporující příslušným článkům smlouvy o ES.54

 3.2.  Rozsudek Bosman

Pravděpodobně  nejznámnější  a  zároveň  nejvýznamnější  rozsudek,  ve  kterém

Soudní dvůr EU posuzoval případ Belgického fotbalisty, kterému bylo znemožněno

přestoupit z belgického klubu do francouzského vinou nepřiměřeně vysoce vyčíslené

částky za odstoupení od smlouvy. 

52 HAMERNÍK P. Sport s mezinárodním prvkem, s.38
53 KRÁLÍK, M. Sport a Právo, s.219
54 ROCHEFOUCAULD, E. Collection of sports-related case-law. s. 6. [vid. 7.4.2016]. Dostupné z: 

http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_264.pdf 
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Významným  se  však  stal  rozsudek  Bosman  hlavně  díky  jiné  otázce,  kterou

advokáti Belgického fotbalisty použili spíše jako podpůrnou. Jedná se o napadnutí

cizineckých kvót, které v jednotlivých státech určovaly, kolik cizinců může současně

nastoupit  za  klub  v  základní  sestavě  do  každého  utkání.  Argumentace  zněla,  že

odstupné i kvóty, každý svým vlastním způsobem, omezují volný přístup na pracovní

trh. SDEU dal nakonec Bosmanovi zapravdu, když stanovil, že „přestože pravidlo o

kvótách  nezakazuje  samotné  zaměstnání  hráče...  ...Evropský  soud  považuje  toto

pravidlo za omezující  v tom smyslu,  že snižuje hráčovu šanci obstát v samotném

zaměstnání a tedy jde o překážku volného pohybu osob, kdy je nrušen zásadně obsah

pracovní činnosti, který by normálně  spočíval právě v nasazení hráče ve hře“55 a

cizinecké kvóty byly zrušeny.

V této kauze sice nikdo přímo neřeší  otázku,  jestli  se  má na profesionálního

sportovce nahlížet jako na zaměstnance nebo na osobu samostatně výdělečně činnou,

ale  zejména  odstraňuje  překážky  pro  přeshraniční  přestupy  hráčů  v  rámci  EU.56

Nicméně například generální advokát Lenz ve svém názoru pro SDEU nahlíží  na

Bosmana jako na zaměstnance.  To nepochybně souvisí i  s tím, že právě v Belgii

(ostatně i ve Francii57) má profesionální sportovec status zaměstnance.

FIFA se pak k výsledné situaci  musela  postavit  a vznikla  nová,  z  velké části

kompromisní  přestupová  pravidla.  Hlavním  kompromisem  je,  že  klubům  náleží

odstupné jako tzv. tréninková kompenzace při přestupu hráče, který nedosáhl věku

23 let. U hráčů nad 23 let kluby na odstupné nárok nemají, je zde ovšem ochranná

doba  tří  let,  kdy  pokud  během  prvních  tří  let  působení  v  klubu  hráč  smlouvu

svévolně ukončí, odstupné klubu náleží. U hráčů nad 28 let je tato doba snížena na

roky dva.58

55 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. s. 55
56 HAMERNÍK, P. O vlivu práva EU na status sportovce. in Pichrt, J. (ed.) Sport a (nejen) pracovní 

právo. s. 49
57 HOŘÁKOVÁ, J.Právní úprava vztahující se na výkon činnosti profesionálních sportovců ve 

Francii in Pichrt,J. (ed.) Sport a (nejen) pracovní právo, s.107-108
58 GARDINER, S, O'LEARY, J, WELCH, R, BOYES, S, NAIDOO, U. Sports law. 4.ed., s.451-452
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 3.2.1. Dozvuky rozsudku Bosman

Rozsudek Bosman je v poslední době  opět nabírá na významu ve světle vývoje 

myšlení ve fotbale (zejména na Britských Ostrovech) směrem k vytvoření tzv. 

protekčních národních kvót. Idea národních kvót je taková, že každý klub by musel 

postavit do základní sestavy určitý počet hráčů národnosti toho státu, ve kterém klub 

ligu hraje. FIFA navrhla, že by těchto hráčů mohlo být až šest ( tzv. 6+5 pravidlo).

Gardiner a Welch však nevidí reálnou šanci na uznání pravidla 6+5 jako 

nediskriminační. Tvrdí, že v jádru není rozdíl mezi tímto pravidlem a původním 

„předBosmanovským“ pravidlem 3+2. Liší se jen v tom, že jedno pravidlo stanovuje,

kolik musí nastoupit tuzemců a druhé naopak, kolik může nastoupit cizozemců. 

Nevidí tak šanci, že by toto pravidlo bylo označeno za nediskriminační, když uvádí, 

že zájem profesionálního fotbalu zde nebude tak významný, aby převýšil veřejný 

zájem svobodné soutěže.59 S tím nelze než souhlasit.

Daleko  zajímavěji  se  tak  jeví  již  aplikované  pravidlo  hráčů  vlastní  výchovy

(home  grown  player  rule),  které  zavedla  UEFA pro  své  soutěže  a  nyní  funguje

například i  v Anglických soutěžích. To stanovilo,  že na soupisce týmu pro danou

soutěž (Liga Mistrů UEFA, Evrposká Liga) musí být určitý počet hráčů, kteří byli

registrování v daném klubu alespoň tři roky před dosažením 21 let. Zde chybí prvek

diskriminace na základě národnosti, jelikož ta v daném omezení nehraje roli. 

 3.3.  Případ Deliege

V tomto případě se jedná o spor mezi té doby výbornou judistkou belgické 

národnosti a příslušnými judistickými asociacemi, kterými byly mezinárodní 

federace juda (IJF) a belgická (LBJ) federace juda. Přestože se jedná o spor ve sportu

individuálním, ukázal se být také velmi významý, když v tomto případě byl naopak 

SDEU vůči sportu a jeho pravidlům zajišťující jeho optimální chod tolerantní.60

59 GARDINER, S. & WELCH, R. Bosman – There and Back Again: the Legitimacy of Playing 
Quotas under 

European Union Sports Policy, s.17 [vid. 1.3.2016]. Dostupné z: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1955091##

60 KRÁLÍK, M. Sport a Právo, s.241
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SDEU zde musel rozhodnout, zda je pravidlo mezinárodní federace juda, které 

stanoví, že sportovec musí být na vrcholné akce nominován svým národním svazem, 

aby se jich mohl účastnit, v rozporu s principem volnosti poskytování služeb. 

Požadavek na nominaci určitého maximálního počtu sportovců národními svazy 

mělo logicky za následek omezení přístupnosti k účasti na takové akci.61

Soud se opět nejdříve zabýval otázkou, zda činnost, kterou vyvíjí judistka 

Deliege může být označena za ekonomickou aktivitu. Přestože zde nešlo o kolektivní

sport a na judistku tak nebylo pohlíženo jako na zaměstnankyni, SDEU stanovil, že 

judistka vykonává činnost obdobnou poskytovateli služeb a že v některých případech

ani není důležíté, že za služby neplatili ti, pro které byly primárně učiněny.62

Dále SDEU tvrdí, že status amatérského sportovce sám o sobě neznamená 

vyloučení možnosti, že takový sportovec vyvíjí ekonomickou činnost. Ekonomickou 

aktivitu zde pojímá extenzivně, když tvdí, že nemusí jít o vztah přímý, nýbrž stačí, 

aby sportovní činnost dávala základ širší ekonomické aktivitě, ať už se jedná o oblast

například sponzoringu nebo médialní séfry.

SDEU  také  přípouští,  že  pro  organizaci  vrcholových  klání  je  potřeba  zvolit

nějaký způsob redukce sportovců, kteří se mohou takové soutěže zůčastnit. Je pak na

zvážení příslušné asociace, aby zvolila takovou metodu, která bude nejvhodnější. Je

však  poměrně  jasné,  že  jakýkoliv  způsob  výběru  sportovců  bude  některým

vyhovovat  více  a  jiným méně.  To  však  samo o  sobě  neznamená,  že  se  jedná  o

pravidlo diskriminační.63

Toto rozhodnutí může do jisté míry ovlivnit hlavně amatérský sport, jehož sféra

by mohla v případě dostatečného mediálního zájmu o daný sport (nebo sportovce)

vyústit v ekonomickou činnost podléhající ustanovením SDEU. Tento rozsudek pak

také  názorně  ukazuje vývoj  míry angažovanosti  v  rozhodování  SDEU ve sportu,

když zde pojal ekonomickou aktivitu, jak již bylo zmíněno výše, dosti extenzivně.

61 JÄNNES, K. Sports cases in the European Court of Justice in recent years. s.3. [vid 6.4.2016] 
Dostupné z: https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikunta/summerschool/Sports%20Cases%20in
%20the%20European%20Court%20of%20Justice%20in%20Recent%20Years.pdf 

62 ROCHEFOUCAULD, E. Collection of sports-related case-law. s. 15 [Vid 6.4.2016]. Dostupné z: 
http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_264.pdf 

63 KRÁLÍK, M. Sport a Právo, s.244
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 3.4.  Kauzy Kolpak a Simutenkov

Do  jisté  míry  velmi  podobné  dva  případy,  kdy  první  se  týká  Slovenského

házenkáře  působícího  v  Německu  a  druhý  ruského  fotbalisty  vykonávajícího

sportovní  činnost  ve  Španělsku.  V obou  případech  šlo  o  otázku,  zda  se  článek

smlouvy o ES o volném pohybu osob týká i občanů nečlenských států Evropské Unie

na základě mezinárodních smluv uzavřených s danými státy.

V  případě  Slovenského  házenkáře  podal  Německý  soud  předběžnou  otázku

Soudnímu dvoru EU, zda je pravidlo německé házenkářské federace o omezení počtu

hráčů z nečlenských států, kteří mohou nastoupit k utkání v rámci Německé soutěže.

Konkrétně  Slovensko  mělo  totiž  před  svým vstupem do  Evropské  Unie  právě  s

Evropskou  Unií  uzavřenu  mezinárodní  smlouvu,  jejíž  článek  38  zajišťoval

Slovenským zaměstnancům s pracovním povolením v členském státě Evropské Unie

nediskriminační  zacházení  z  důvodu  občanství,  které  je  v  rámci  EU  zaručeno

článkem o volném pohybu osob.64

Na rozdíl od případu Walrave a Koch zde nešlo o činnost omezující působnost

Slovenského  hráče  v  národním  týmu,  nýbrž  v  Německém  klubu  působícím  v

Německé  soutěži.  SDEU  tak  shledal  ve  vztahu  k  tomuto  v  jednání  asociace

ekonomickou aktivitu a k případu se vyjádřil,  že  jde o diskriminační  opatření na

základě občanství, které je v rozporu s článkem smlouvy o volném pohybu osob.65

Část odborné veřejnosti  se domnívala,  že SDEU rozhodl v případě Slováka v

jeho prospěch i z toho důvodu, že Slovensko bylo před vstupem do Evropské Unie.

Podobně byl však řešen i případ Ruského fotbalisty Simutenkova. I zde se jednalo o

limity  regulující  počet  hráčů  s  občanstvím  mimo  Evropskou  Unii,  kteří  mohou

nastoupit k utkání v rámci dané soutěže.66

64 KUNÁK, J. Discriminatory rules regarding only a limited number of players cannot be justified, 
[vid 8.4.2016]. Dostupné z: http://www.caselawofeu.com/discriminatory-rules-regarding-only-a-
limited-number-of-players-cannot-be-justified/ 

65 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, s.76-77
66 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, s.78-80
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Případ se opět předběžnou otázkou dostal k SDEU, který se jím zabýval, když

nalezl v daném jednání ekonomickou aktivitu ze stejných důvodů uvedených výše. A

SDEU i  zde  uvedl,  že  se  nepochybně jedná  o diskriminaci  na základě občanství

porušující článek o volném pohybu pracovníků. Argumentoval tím, že ve smlouvě

Ruské  federace  s  Evropskou  Unii  je  v  článku  23  dohoda  o  zamezení  jakékoliv

diksriminace na základě občanství pro legálně pracující občany Ruské federace na

území státu Evropské Unie.67

Simutenkov  měl  pracovní  povolení  a  byl  tak  ve  španělském  klubu  Tenerife

legálně zaměstnán. Požívá tak stejné ochrany jako občané Evropské Unie.  SDEU

mimo jiné argumentoval i  podobností dohody EU s Ruskem a té se Slovenskem,

která hrála roli  v případu Kolpak.  Smetl  tak ze stolu tvrzení španělské fotbalové

asociace,  že  je  toto  omezení  počtu  „cizích“  hráčů  ve  španělských  fotbalových

soutěžích organizačního charakteru.68

Parrish ale tvrdí, že „bychom neměli příkládat přehnanou váhu významu tohoto

rozsudku.  Zásady  volného  pohybu  formulované  v  případu  Bosman  nebyly

transponovány  do  mezinárodních  dohod  ve  své  úplonosti.  Kolpak  a  Simutenkov

souvisí s právy požívanými občanů států mimo EU, kteří již měli přístup na národní

(v Simutenkově případě španělský) trh práce.“69

Na druhou stranu Van den Bogaert  zase  poukazuje  na  přítomnost  podobných

smluvních ustanovení jako v případě Kolpak a Simutenkov i mezi Evropskou Unií a

dalšími  nečlenskými  státy.  Význam  těchto  rozsudků  tak  rozhodně  není

nezanedbatelný.70 Závěrem je potřeba opět upozornit na to, že SDEU nahlíží na oba

profesionální sportovce jako na pracovníky a výkon sportovní činnosti tak vnímá jak

podléhající pracovněprávní úpravě.

67 PARISH, R. Comment on Simutenkov v Spanish football federation case, [vid 6.4.2016]. Dostupné
z https://www.euractiv.com/section/sports/opinion/comment-on-simutenkov-v-spanish-football-
federation-case/ 

68 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, s.80
69 PARISH, R. Comment on Simutenkov v Spanish football federation case, [cit. 6.4.2016]. Dostupné 

z https://www.euractiv.com/section/sports/opinion/comment-on-simutenkov-v-spanish-football-
federation-case/ 

70 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, s.79
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 3.5.  Rozsudek Lehtonen

Zajímavý případ finského basketbalisty Lehtonena, který přestoupil z finského

klubu do klubu belgického v pozdější fázi soutěže. Zajímavé na celém případu je, že

pravidla  pro  přestupování  v  této  fázi  soutěže  byla  přísnější  pro  hráče  v  rámci

Evropské Unie,  když ti  mohli  uzavřít  s  belgickými týmy smlouvu do 28 března,

zatímco hráči z nečlenských států do 31. března. Lehtonen svou smlouvu podepsal

30 března, což bylo pro něj, jako hráče v rámci Evropské Unie, pozdě.71

Předběžná otázka zněla, zda není právě pravidlo asociace o zamezení možnosti

klubu postavit hráče, se kterým má řádně podepsanou smlouvu, jenže po uplynutí

příslušného termínu, v rozporu s volným pohybem pracovníků. Nebo se dá ochrana

podstaty soutěže považovat za dostatečný důvod pro omezení výše zmíněného?72

SDEU i zde zkoumá zda je přítomna ekonomická činnost a opět ji nachází. Soud

samozřejmě  shledal  omezení  volného  pohybu  pracovníků,  zároveň  ale  zkoumal

důvody, kvůli kterým k němu dochází. Soud zde zkoumá proporcionalitu pravidel,

kterou nenachází v tom, že se pravidla různí pro hráče v rámci Evropské Unie a

mimo Evropskou Unii.  V podstatě se tak ale vyhnul stěžejní otázce, zda samotná

pravidla, která povolují přestupy hráčů jen v určitých termínech nejsou v rozporu s

hospodářskou soutěží.73

 3.6.  Vývoj Evropské úpravy sportu (nejen) při pohledu na 
judikaturu Evropského soudu 

Při pohledu na výše zmíněné rozsudky můžeme zaznamenat vývoj judikatury 

Evropského soudu , který hned v prvním případu Walrave a Koch stanovil jako 

požadavek pro zahrnutí sportu do komunitárního práva přítomnost ekonomické 

aktivity. Tuto ekonomickou aktivitu pak zejména v rozsudku Deliege pojímá velmi 

extenzivně. Evropský soud tak projevil vůli více ovlivňovat sport než právě třeba v 

70. letech v případě Walrave a Koch.

71 KUNÁK, J. Objective reasons concerning only sport as such – deadlines for transfers of players, 
[vid 8.4.2016]. Dostupné z: http://www.caselawofeu.com/objective-reasons-concerning-only-
sport-as-such-deadlines-for-transfers-of-players/

72 KRÁLÍK, M. Sport a Právo, s.252
73 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, s.74-75
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Dá se ale říci, že si požadavkem na ekonomickou aktivitu Evropský soud sám

trochu „nadrobil“, když některé jeho argumentace ohledně právě tohoto požadavku

zní  dost  krkolomně  a  nepředvidatelně.  Dá  se  pak  snad  jen  souhlasit  s  názorem

Hamerníka,  že  „by  snad  bývalo  bylo  vhodnější  přehnané  vyjádření  generálního

advokáta  Warnera,  že  u  sportu  je  přece  otázka  čistého  rozumu,  zda  sportovní

pravidla  regulující  výběr  hráčů  do  národního  týmu  by  měla  být  akceptována

evropským právem.“74

Nejde však jen o tuto oblast.  Dá se říct,  že je zjevné,  že přípustnost pravidel

jednotlivých asociací ohledně fungování sportovních soutěží, je potřeba posuzovat

velmi citlivě a velmi individuálně. Autor vnímá tuto snahu Evropského soudu i v

případu Lehtonen, kdy se Evropský soud raději zdržel hlubšího rozboru problému, do

kterého se pouštět nemusel, a použil pro vyřešení otázky cestu jednodušší, byť do

budoucna ne tak významnou.

Pohled na vztah Evropské Unie a sportu by nebyl úplný bez alespoň krátkého

zmínění článku 165 smlouvy o fungování Evropské Unie, ve kterém je akcentován

zájem  Evropské  Unie  na  podpoře  správně  fungujícího,  soutěživého  sportovního

prostředí  a  zároveň  zakotvena  možnost  Evropské  Unie  koordinovat  a  doplňovat

vnitrostání legislativu týkající se sportu.75

 3.7.  Bílá kniha o sportu

Vznik článku 165 o sportu jen podtrhuje, že v posledních letech došlo k 

výraznému nárůstu  zájmu Evropské Unie o sportovní prostředí. Ten můžeme 

shledávat i v tom, že v roce 2007 vydala komise Bílou knihu o sportu. Tento první 

ucelený dokument Evropské Unie týkající se sportu akcentuje tři zákadní oblasti , 

kterými by se měla diskuze o sportu zabývat. Jedná se o společenskou roli sportu, 

hospodářský rozměr sportu a organizaci sportu.76

74 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, s.38
75  Smlouva o fungování Evropské unie v aktuálním znění (Celex 11957E);
76 GARDINER, S, O'LEARY, J, WELCH, R, BOYES, S, NAIDOO, U. Sports law, s.201-202
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Ve společenské roli sportu je kladen důraz na posílení spolupráce sportu s oblastí

zdravotnictví  za  účelem  propagace  zdravého  životního  stylu.  Vůle  posilovat

vzdělávání ve sportu, vyjádření jednoty v boji proti dopingu. Dále je zde zdůrazněn

boj  proti  rasismu,  zvýraznění  role  sportu  v  rámci  propagace  evropské  kultury  a

další.77

Hospodářský  rozměr  sportu  obsahuje  zejména  apel  na  lepší  zajištění  veřejné

podpory  sportu,  což  je  také  jeden  z  důležitých  aspektů  při  posuzování  statusu

profesionálního sportovce, zejména v oblasti daňové, kdy zvýšení daňového zatížení

sportovních subjektů by mohlo vést k snížení jeho konkurenceschopnosti a naopak

daňové úlevy mohou být chápany jako nepřímá podpora sportovního sektoru.78

Část o organizaci sportu klade důraz právě na výše zmíněnou specifičnost sportu,

silně se dotýká i volného pohybu osob, spolupráce sportovců s agenty nebo boji proti

korupci. Dá se tak říct, že zejména tato část je významně dotčena právě judikaturou

Evropského soudu.79

 3.8.  Nepříjemnosti spojené s případným vystoupením Velké 
Británie z Evropské Unie pro sportovní sektor

V souvislosti  s  volným pohybem osob  je  potřeba  zmínit  také  reálně  hrozící

možnost  vystoupení  Velké  Británie  z  Evropské  Unie,  což  by  mělo  za  následek

zejména  ve  fotbalovém  prostředí  doslova  zemětřesení,  co  se  týče  působení

jednotlivých hráčů na Britských ostrovech. Pokud by totiž vystoupení Velké Británie

z  Evropské  Unie  prošlo  referendem konaným 23.  června  tohoto  roku,  museli  by

všichni hráči s národností členských států Evropské Unie žádat o britské pracovní

povolení.

Celkem by momentálně bylo takto zasaženo 332 hráčů jen co se týká Anglických

Premier  League (první  liga)  a  Championship  (druhá  liga)  a  Skotské  Premiership

(první liga). Je zde samozřejmě možnost upravení přísných britských podmínek pro

získání  pracovního  povolení.  Někteří  příznivci  britského  fotbalu  v  odlivu  cizích

hráčů zase vidí prostor pro větší rozvoj talentu briských mladíků.80

77 předpis Komise Bílá kniha o sportu ze dne 11.7.2007 v konečném znění
78 tamtéž
79 tamtéž
80 ISPORT.CZ. Poplach! Odchod Británie z EU ohrozí fotbal, problém by měli i Češi, [vid 5.4.2016].
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 3.9.  Případ Dahmane

Velmi důležitým judikátem v poslední době se jeví být rozhodnutí Belgického

odvolacího soudu v případě sporu mezi fotbalistou Alžírské národnosti Mohamedem

Dahmane  a  Belgickým klubem  KRC  Genk.  Když  Belgický  soud  stanovil,  že  v

daném případě by mělo být na profesionálního sportovce nahlíženo jako na běžného

zaměstnance. V čem tedy spor a rozhodnutí soudu spočívalo?

Mohamed Dahmane přestoupil do Belgického klubu KRC Genk, kde podepsal

čtyřletý kontrakt. Po nedlouhé době však došlo k neshodám mezi vedením klubu a

samotným hráčem,  které měli  za  následek jeho přeřazení  do rezervního týmu.  V

následku toho se Dahmane rozhodl svůj kontrakt předčasně ukončit. Genk předložil

věc pracovnímu soudu, který uložil Dahmanemu zaplatit týmu odškodné v uvedené

výši 878.888,88 EUR.1 

Belgický soud zde  vycházel  z  poměrně  starého zákona z  roku 1978,  který  v

podobných  případech  udával,  že  soud  musí  při  vyčíslení  částky  zohlednit  dobu,

kterou  by hráč  v  klubu  ještě  strávil  do  vypršení  kontraktu.  Jelikož  se  Dahmane

vyvázal z kontraktu v podstatě hned po jeho podepsání, musel tak soud přihlížet k

velmi dlouhé době, kterou by v klubu jinak byl nucen působit, proto vyčíslil částku

do výše, která odpovídala 36 násobku jeho měsíční mzdy.2

Dahmane  proti  tomu  namítal,  že  je  tím  diskriminován  vůči  běžným

zaměstnancům,  jelikož  ti  mohou  být  při  podobných  případech  sankcionování

maximálně do výše 9-10 násobku měsíční mzdy. U soudu prvního stupně s touto

námitkou neuspěl, a tak se odvolal. Odvolací soud stanovil, že je rozhodně potřeba

vnímat  sport  jako specifické  prostředí,  kde  je  potřeba  chránit  ekonomicky slabší

kluby před těmi bohatšími tak, aby bylo zachováno konkurenční prostředí. Zejména

ve smyslu koncentrace nejlepších hráčů v nejbohatších klubech. Přesto tvrdí, že je

potřeba  rozlišovat  otázku  přestupu  hráče  z  jednoho  klubu  do  jiného  a  otázku

rozvázání kontraktu.3

Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-zahranici-anglie/264708/poplach-odchod-britanie-
z-eu-ohrozi-fotbal-problem-by-meli-i-cesi.html
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Na základě dalších argumentů pak snížil výše zmíněné odškodné na částku kolem

220.000 EUR. Tím na jedné straně opět přiblížil postavení profesionálního sportovce

k  postavení  běžného  zaměstnance,  což  je  positivně  vnímáno  hráčskou  asociací

FIFPro,  když  například  její  čestný  prezident  Roger  Blanpain  prohlásil:  „Toto  je

skvělé rozhodnutí.  Sport  je činnost  jako každá jiná,  což znamená, že by měl ctít

základní principy naší společnosti: lidská bytost není zboží. Sportovec není zboží,

nemělo by s ním být zacházeno jako s krávou nebo prasetem, ale jako s běžným

zaměstnancem. Toto rozhodnutí je výborné, zvlášť když ve fotbale funguje systém

globálního obchodování s hráči.“4

Na  druhou  stranu  však  Belgický  soud  tímto  do  jisté  míry  otevřel  pandořinu

skříňku pro Belgické kluby,  které  se  obávají,  že  toto rozhodnutí  otevírá  možnost

jiným  hráčům  belgických  klubů  odstoupit  klubům  od  smlouvy,  zaplatit  snížené

odstupné a podepsat smlouvu s jiným klubem. Čímž by kluby zinkasovaly výrazně

méně než v případě běžného přestupu.5

Po skoro dvou letech od tohoto rozhodnutí je stále otázkou, jaký efekt bude toto

rozhodnutí  mít  v  Evropském  měřítku.  S  velkou  pravděpodobností  již  ale  lze

konstatovat,  že  okamžitý  význam  nebyl  ani  nebude  tak  zásadní  jako  v  případu

Bosman. To zejména proto, že se tento případ nedostal na Evropskou úroveň a byl

řešen  čistě  v  rámci  Belgické  legislativy  a  také  proto,  že  legislativa  ostatních

evropských států je od té Belgické natolik rozdílná a daná otázka je v ní upravena

natolik odlišně,  že toto rozhodnutí  na ní může mít jen stěží přímý efekt.  Je však

otázkou, nakolik může rozhodnutí Belgického soudu ovlivnit jiné soudy v případě

posuzování podobného případu. Dá se tedy říct, že úplný význam tohoto rozsudku

může být teprve odhalen s dalším vývojem Evropského práva a zejména judikatury

týkající se sportu.
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 4. Je současná praxe uzavírání smluv Švarcsystém?

V kontextu výše zmíněných rozhodnutí NSS se nabízí otázka, zda se v zásadě 

kluby sportovci neuchylují k praxi za hranou zákona. Sluka uvádí, že „profesionální 

sportovci kolektivních sportů neuzavírají s klubem smlouvu v rámci 

pracovněprávního, nýbrž občanskoprávního vztahu. Jejich služeb je využíváno kluby 

k plnění běžných úkolů vyplývajících z jejich činnosti, protože hráči jsou jednotlivými

kluby využívání k poskytování služeb vyplývajících z předmětu činnosti – 

organizování sportovních soutěží.“81

Hůrka říká, že „jedná-li se o činnost závislou, stanoví zákoník práce povinnost 

vykonávat ji svými zaměstnanci v pracovněprávních vztazích“.82 Nejvyšší správní 

soud ve svém výše zmíněném rozsudku dochází k závěru, že výkon sportovní 

činnosti naplňuje všechny znaky závislé činnosti (byť ne v dostatečné intenzitě), v 

teoretické rovině by pak mělo být považováno za jediné legální řešení pro kluby 

podepsat s hráči pracovní smlouvu.

Dá se tak říct, že jednání stran v jádru naplňuje podstatu švarcsystému. Když k

tomu přičteme motivaci,  která je totožná s tou,  na které stojí  celý švarcsystém –

ušetřit  na  pojistném a  daních  za  své  zaměstnance  (zde  profesionální  sportovce),

dojdeme k názoru, že neexistuje jediný racionální důvod se domnívat, že se současný

trend  uzavírání  smluv  ve  sportu  neodpovídá  tomu,  jehož  průkopníkem  byl

kontroverzní podnikatel Švarc.

Výše  uvedená  argumentace  Nejvyššího  správního  soudu,  že  v  případě

profesionálních  sportovců  není  postavení  OSVČ  na  škodu  a  nezpůsobuje  vznik

zastřeného pracovněprávního úkonu, tak lze vnímat spíš jako určitou formu tolerance

švarcsystému ve  sportu,  která  je  vedlejším efektem ochrany sportu  před  pro  něj

nevhodnou úpravou v pracovním zákoníku. 

81 SLUKA, T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty), s. 72
82 HŮRKA P. a kol.. Pracovní právo, s.22
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Pravdou  také  je,  že  od  doby  rozhodnutí  Nejvyššího  správního  soudu  došlo

novelizací k úpravě definice závislé práce, když došlo k teoretickému rozšíření vlivu

pracovního práva na vztahy související  s  výkonem činnosti  jednoho subjektu pro

jiného snížením počtu definičních znaků na tři, resp. tři a půl.83 Jeho argument, že

„zejména  v  povinnosti  sportovce  vykonávat  práci  „v  pracovní  době  nebo  jinak

stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném

dohodnutém místě“, je činnost profesionálního sportovce natolik specifická, že se

omezením  plynoucím  ze  zaměření  a  výslovné  reglementace  zákoníku  práce

vymyká“84, by dnes již jen těžko obstál. Je tak otázka, jak by se k podobnému případu

vyjádřil nyní.85

Základní  a nejdůležitější nedokonalost v případě takovéhoto smluvního vztahu

totiž přetrvává, ať se jedná o profesionálního sportovce nebo zaměstnance v jiném

sektoru. A to sice velmi nízká úroveň ochrany profesionálního sportovce pro případ

zdravotních  nebo  jiných  nepředvídatelných  sociálních  událostí.86 Profesionální

sportovci samozřejmě veskrze všichni mají uzavřené soukromé zdravotní pojištění,

je však otázkou, jestli takový stav může být považován za dostačující.

Proč tedy ve sportu je tento jev více tolerován než v jiných odvětvích lidské

činnosti?  Pravděpodobně  proto,  že  realita  postavení  profesionálního  sportovce  ve

vztahu  vůči  klubu  není  tak  žalostná  jako  v  případě  vykořisťování  „na  černo“

pracujících  zaměstnanců  některými  zaměstnavateli.  Stát  navíc  zatím  ani  nejeví

zvýšenou  tendenci  odebírat  ze  sportovního  prostředí  více  finančních  prostředků

formou  daní.  Vůči  jiným podnikatelům se  však  tato  praxe  dá  lehce  chápat  jako

diskriminační. Dále se práce zaměří na jednotlivé definiční znaky závislé práce a

otázku, zda jsou vztahem hráče a klubu naplněny.

83 RADOSTOVÁ, K. CHIZZOLA, P. Právní postavení fotbalisty – zaměstnanec nebo osoba 
samostatně výdělečně činná? in Kuklík, J. (ed.). Sportovní právo, s.173

84 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 - 83
85 A dá se předpokládat, že doufá, že se k tomuto vyjadřovat nebude muset.
86 Až na druhém místě, byť se jedná o aspekt také důležitý, je shledán problém daňových úniků.
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 4.1.  Znaky závislé práce ve vztahu ke sportovci

Jak je uvedeno výše, jedním z výrazných faktorů mluvících pro postavení 

profesionálního sportovce jako zaměstnance klubu je tvrzení, že sportovní činnost 

vykonávaná profesionálním sportovcem pro klub naplňuje všechny znaky závislé 

práce vyjmenované zákoníkem práce v jeho §2 odst.1. 

Konkrétní definiční znaky závislé práce vymezuje zákoník práce tak, že práce 

musí být konána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, vykonávána osobně. Přičemž

znak nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance v podstatě splývá se 

znakem, že se zaměstnanec řídí podle pokynů zaměstnavatele.87 V další části se tato 

práce konkrétně zaměří na tyto definiční znaky závislé práce a odhalí, zda je 

sportovní činnost vykonávaná profesionálním sportovcem opravdu naplňuje.

 4.1.1. Nadřízenost a podřízenost, pokyny zaměstnavatele

Pro naplnění tohoto definičního znaku je klíčovým aspektem zodpovězení 

otázky, kdo určuje způsob, jakým bude dosaženo požadovaného výsledku. Pokud si 

způsob, kterým bude určitého cíle dosaženo, určuje osoba vykonávající práci do 

značné míry sama, poté se o závislou práci pravděpodobně nejedná, jelikož v určité 

míře chybí právě prvek nadřízenosti a podřízenosti subjektů, v takovém případě by 

šlo spíše o smlouvu o dílo. Pokud naopak způsob, jakým bude požadovaného cíle 

dosaženo určuje osoba, pro kterou je činnost vykonávána, tento definiční znak je 

naopak naplněn.88

„Ve Finsku, Německu, Nizozemí a Portugalsku postačí pro splnění tohoto znaku 

pouhá právní možnost dávat závazné pokyny zaměstnanci, soudy již neskoumají, zda 

zaměstnavatel opravdu dispoziční právo vykonává. Postačí existence povinnosti 

zaměstnance poslechnout pokyn zaměstnavatele. Stejný závěr by se nabízelo 

zaujmout též v české praxi.“89

87 PICHRT, J. Pojem, koncepce a druhy pracovních poměrů in  Bělina, M (ed). Pracovní právo 5. 
vydání,.s. 172

88 ŠTEFKO, M .Vymezení závislé a nelegální práce, s. 161
89 tamtéž
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Určující otázkou tak je, zda sportovní klub má možnost blíže kontrolovat a 

koordinovat profesionálního sportovce při výkonu své činnosti. Pokud budeme 

presumovat, že cílem sportovního klubu je dosažení co nejlepších sportovních 

výsledků, pak můžeme konstatovat, že výše uvedený definiční znak závislé práce je 

ve vztahu sportovce a klubu bezesporu naplněn.

Profesionální sportovec v kolektivním sportu je totiž při nejmenším povinen 

účastnit se všech tréninkových jednotek tak, jak je určí realizační tým včele s 

trenérem, který je k tomu zmocněn právě klubem. I v rámci samotné tréninkové 

jednotky pak musí sportovec postupovat dle pokynů trenérů. To je však jen faktické 

minimum vázanosti sportovce na pokyny ve funkci nadřízené osoby. Frekventovaně 

jsou využívány i soukromé tréninkové plány přidělené hráčům na část sezony, kdy 

netrénují s týmem. Jako další by se dalo uvést dodržování trenérem zvolené taktiky v

průběhu zápasu.90

Profesionální sport však zachází v tomto ohledu ještě dál, když jsou na sportovce

kladeny  nemalé  nároky  ohledně  dodržování  životosprávy.  Kluby  navíc  smluvně

omezují hráče i v provozování ostatních sportů (zejména ty pro zdraví rizikové mají

hráči  pod  hrozbou  sankce  zakázány).  Hráči  navíc  nesmějí  kupříkladu  samovolně

požít léky bez souhlasu klubových lékařů.91

 4.1.2. Jednání jménem zaměstnavatele

Zde je hlavním požadavkem to, aby zaměstnanec nevystupoval ve vnějších 

vztazích vlastním jménem, nýbrž jménem zaměstnavatele.  Podstatným pomocným 

znakem je pak také absence širší klientely v rámci vykonávání dané činnosti. 

Zaměstnanec navíc pracuje na náklady a ve prospěch zaměstnavatele a ten tak těží z 

jeho činnosti.92

90 STÁDNÍK, J. Sportovní činnost a závislá práce in Pichrt, J. (ed.) Sport a (nejen) Pracovní právo, 
s.73

91 KUBÍČEK, J. Sport a právo, s. 103
92 ŠTEFKO, M .Vymezení závislé a nelegální práce, s. 163
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Ani v tomto případě nemůže být pochyb, že běžná praxe vztahu mezi sportovci a 

kluby tento definiční znak nejen naplňuje, ale opět nejspíše jde až za hranu toho, co 

pracovní právo umožňuje. To, čím je tento definiční znak naplněn je zejména fakt, že

v kolektivních sportech proti sobě nastupují kluby, nikoliv jednotliví hráči.93 Za 

výsledky a výkony nese primární odpovědnost klub94.

Za dost možné přesažení pravomocí, které zaměstnavateli přiznává zákoník 

práce, by pak šlo považovat využívání některých osobnostních práv hráče ve 

prospěch klubu. To platí zejména pro oblast reklamy a marketingu.

 4.1.3. Osobní výkon činnosti

Osobní výkon činnosti je nejzákladnějším znakem výkonu závislé činnosti. 

Zároveň je ale více či méně obsažen v jakékoliv jiné činnosti vykonávané jednou 

osobou pro druhou. Do značné míry tak spíš záleží na intenzitě, ve které je osobní 

prvek v daném vztahu obsažen.95 Problematika přítomnosti osobního prvku v 

jednotlivých vztazích je zajímavá a poměrně skloňovaná, pro potřeby této práce však

stačí uvést, že při výkonů závislé práce nemůže být zaměstnanec zastoupen nikým 

jiným96.

Zde totiž snad ani nemůže být pochyb, že profesionální sportovec tento definiční 

znak naplňuje. Pravdou je, že výhradně osobní výkon činnosti se dá smluvně 

domluvit i v jiných smluvních vztazích (např. smlouvě o dílo)97, zde je však ze samé 

podstaty fungování sportovního prostředí nepředstavitelné, že by profesionální 

sportovec převedl část své činnosti (kupříkladu účast na trénincích) na jinou osobu.

93 BĚLINA, T.: Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací? in Pichrt, J. (ed.): Sport
a (nejen) pracovní právo, s. 68

94 Do jisté míry je však tato pochopitelně převzata trenérem, potažmo hráči, na které v nesčetných 
případech doléhá hněv příznivců klubu v případě neúspěchu a naopak.

95 ŠTEFKO, M.Vymezení závislé a nelegální práce, s. 147
96 tamtéž
97 BĚLINA, T. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací? in Pichrt, J. (ed.): Sport 

a (nejen) pracovní právo. s.67
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 4.1.4. Podmínky, za nichž má být práce konána

Podmínky závislé práce jsou uvedeny v §2 odst. 2 zákoníku práce, který říká, že 

„Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na 

náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě“98. Před změnou definice 

byly tyto považovány za definiční znaky, dnes tomu tak již není, přesto mají velký 

význam pro posouzení možnosti nahlížení na sportovní činnost jako na činnost 

závislou.

 4.1.4.1.  Úplatnost

Mnohými kritizované je vyčlenění úplatnosti z definičních znaků závislé práce. 

Její význam pro závislou práci je totiž natolik stěžejní, že bezplatný výkon závislé 

práce není dnes již za žádných okolností možný. Tento fakt můžeme shledat zejména 

v článcích 9 a 28 listiny99. Toto právo se také promítá v zákoníku práce v části šesté –

odměňování za práci.100

U profesionálních sportovců se odměna dělí na 2 rozdílné části, a to sice na 

základní a výkonnostní. Druhá část je vyplácena jen za předpokladu splnění určitých 

podmínek, které souvisejí přímo s výkonem sportovce. Základní část však je 

vyplácena bezdpodmínečně a pravidelně. Navíc například ve fotbale existuje 

směrnice fotbalové asociace české republiky, která neumožňuje klubům působit v 

profesionálních soutěžích (v České republice Synot liga a Fotbalová národní liga) s 

hřáči bez uzavřené profesionální smlouvy, v níž je sjednaná základní odměna vyšší 

než minimální mzda.101 Není tak pochyb, že sportovní prostředí tuto podmínku 

závislé práce splňuje.

98 Předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce.
99 první zakazuje nucené práce a druhý garantuje právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za 

práci
100ŠTEFKO, M .Vymezení závislé a nelegální práce, s. 169-170
101KUČERA,V. Specifické smluvní vztahy ve sportovím právu in Kuklík, J. (ed.): Sportovní právo 

s.149-150
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 4.1.4.2.  Náklady a odpovědnost zaměstnavatele

Co se týká nákladů zaměstnavatele, jedná se znak, který může často napomoci 

odhadnout míru ekonocmiké závislosti zaměstnance na zaměstnavateli. Zaměstnanec

může používat se souhlasem zaměstnavatele i své nástroje, většinou pak za náhradu 

poskytnutou zaměstnavatelem za jejich opotřebení102. I zde však dojdeme spíše k 

názoru, že i tato podmínka pravděpodobně podporuje nahlížení na profesionálního 

sportovce jako na zaměstnance.

Kluby běžně svým hráčům kupují (často spíše proplácí) náčiní, které ke své 

sportovní činnosti potřebují, ať už jsou to v případě fotbalu kopačky či chrániče, v 

hokeji pak například hokejky103. Stěžejní je však fakt, že kluby strojí hráče na týmové

akce do klubových souprav a do zápasů nastupují hráči v týmových dresech104. Právě 

ono vystupování v oblečení poskytnutém klubem jednoznačně vyjadřujícím spojení 

hráče s ním naznačuje existenci vztahu, který odpovídá závislé práci.

 4.1.4.3.  V pracovní době na pracovišti zaměstnavatele

Jediným problemtičtějším bodem tak může být podmínka konání práce 

zaměstnancem v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele. Podobně se vyjádřil i 

Nejvyšší správní soud, když řekl, že zejména v tomto bodě nedosahuje vztah 

profesionálního sportovce a klubu dostatečné intenzity pro jeho vnímání jako 

závislou práci.105

Stadion soupeře nebo například tréninkový areál v zahraničí (v případě 

soustředění, na která kluby tradičně své týmy posílají) lze jen těžko stricto sensu brát 

jako pracoviště zaměstnavatele. Pokud ale nebude teorie vůči sportu přehnaně 

úzkostlivá, dají se i tato místa posoudit jako jiná dohodnutá místa výkonu práce. 

Opak by případně znamenal vydání se cestou připodobnění podobných týmových 

akcí k pracovní cestě. 

102ŠTEFKO, M .Vymezení závislé a nelegální práce, s. 177-178
103SLUKA, T. Profesionální sportovec, s .126
104BĚLINA, T.: Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací? in Pichrt, J. (ed.): 

Sport a (nejen) pracovní právo. s.68
105 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 16/2011 (kapitola 2.4.1)
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Otázka pracovní doby je řešena v další části této práce. Pro účely této části stačí

podotknout, že časový režim výkonu sportovní činnosti je od toho, který předvídá

zákoník práce, výrazně odlišný.

 4.1.5. Soustavnost

Soustavnost je definičním znakem závislé práce, který vyplynul z judikatury 

Nejvyššího správního soudu. Ten ve vztahu k posuzování (ne)legálnosti práce 

vykonávané cizincem stanovil, že „k posouzení práce cizincem jako nelegální práce 

ve smyslu zákona o zaměstnanosti je třeba, aby tuto práci vykonával cizinec 

soustavně...“106.

Pravdou je, že stanovení tohoto znaku vyvolává nesoulad s pracovněprávní praxí,

jelikož existují i takové poměry, které závislou prací jsou, přestože definiční znak 

soustavnosti nenaplňují.107 To se však činnosti profesionálního sportovce netýká, zde 

se dá s jistotou konstatovat, že je znak soustavnosti naplněn.

 4.2.  Význam  pro  konkrétnější  právní  úpravu  statusu
profesionálního sportovce

Postavení profesionálního sportovce naplňuje všechny znaky definice závislé 

práce v zákoníku práce, v praxi se však vztahy mezi ním a klubem vydaly jinou 

cestou. Bezpochyby proto, že je to pro obě strany výhodnější (placení pojistného, 

daní). Bez ohledu na to, jestli se v takových případech jedná o švarcsystém108, což 

samo o sobě přímo nevyloučil ani Nejvyšší správní soud, je potřeba nahlížet na 

nedostatek ochrany profesionálního sportovce před sociálními událostmi za negativní

jev momentálního stavu.

106 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.4.2012, sp.zn. 4 Ads 177/2011 - 130
107 STÁDNÍK, J. Kontrolní činnost inspekce práce v oblasti agenturního zaměstnávání a nelegální 

práce [online]. [vid 7. 6. 2016]. Dostupné z: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/014.html#_ftn8

108Dle názoru autora kapitola dokázala, že se o švarcsystém jedná
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Vzhledem k množství povinností, kterými je profesionální sportovec zatížen a 

jednoznačného vztahu podřízenosti sportovce a nadřízenosti klubu není však pochyb 

o tom, že momentální praxe je v mnoha ohledech oproti standardům v jiných 

odvětvích lidské činnosti neadekvátní. Judikatura Nejvyššího správního soudu se 

ukázala do jisté míry nepředvídatelná a kazuistická, a tak je potřeba vytvořit 

přehlednější zákonný rámec, ve kterém by šlo specifické sportovní prostředí lépe 

uchopit.

Jak je výše dokázáno, činnost profesionálního sportovce naplňuje všechny znaky 

závislé práce, a v teoretické rovině je tak potřeba podotknout, že by se vztahy mezi 

hráčem a klubem měly řídit zákoníkem práce. Jasné je, že se bude situace ohledně 

tohoto neutěšeného stavu vyvíjet, jelikož současná neutěšená situace nemůže být 

soudy a odbornou veřejností přehlížena doknekonečna.

Jako základní možností se jeví příznaní vyššího vlivu pracovněprávní úpravy na

vztahy v profesionálním sportu, tou další by pak byl vznik speciální právní úpravy

pro sport obdobně, jako se tomu teprve nedávno stalo na Slovensku. Pravděpodobná

je kombinace obou těchto možností, jelikož v českém prostředí přichází momentálně

v úvahu hlavně druhá varianta, jelikož úprava zákoníku práce je v současném stavu

pro sport nevhodná. Dřív nebo později však bude muset dojít i k jeho novelizaci,

proto autor možnost někdy v budoucnu přiznat pracovněprávní úpravě vliv na vztah

sportovce a klubu nevylučuje.

 5. Zákoník práce a profesionální sport

Jak bylo zmíněno výše, i zahraničí preferuje náhled na profesionálního sportovce 

jako na zaměstnance, což je zjevné z rozsudků SDEU i Belgického soudu. V další 

části se tak práce zaměří právě na tuto otázku, kterou vztáhne na české prostředí. 

Cílem je odhalit některé nejkřiklavější problémy, které by v případě okamžité 

aplikace zákoníku práce na vztahy v profesionálním sportu vznikly. 
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Cílem autora je v této kapitole naznačit, k jak podstatnému narušení fungování 

sportu by v takovém případě došlo, a zároveň přiblížení se realitě sportovních vztahů

v takové intenzitě, která mu umožní v další kapitole v rovině de lege ferenda 

navrhnout  modifikaci daných ustanovení tak, aby došlo k odpovídající úpravě 

vztahů mezi profesionálním sportovcem a klubem při současném zachování podstaty 

sportu.

 5.1.  Postup před vznikem pracovního poměru  a právo na 
soukromí

Již v této iniciační fázi dochází k odlišnostem v praxi zavedeným při vznikání 

„běžných“ pracovních poměrů a praxi, která probíhá mezi klubem a profesionálním 

sportovcem.  Pichrt například zdůrazňuje zásadní rozdíl ve vstupní prohlídce 

zaměstnance a vstupní prohlídce profesionálního sportovce když uvádí, že 

„požadavek na celý komplex informací, včetně zdravotních prohlídek – náročných 

zdravotních testů, jejichž důkladnost je občas na samé hranici pokroku medicínské 

vědy a též (častá) následná publicita jejich výsledků, vede k závěru o naprosté 

rozdílnosti praxe ve „světě profesionálního sportu“ od praxe běžného zaměstnávání 

a v podstatě neaplikovatelnosti pracovněprávních předpisů na tuto oblast“.109

Problém  v  náročnosti  (ať  už  technologické  či  fyzické)  lékařské  prohlídky

zapřičíňující  její  specifičnost  je  sám  o  sobě  námětem  k  úvaze.  Rozdíl  je  již  v

samotném  smyslu  vstupní  lékařské  prohlídky  dle  zákoníku  práce  a  lékařské

prohlídky před uzavřením smlouvy s profesionálním sportovcem. 

V prvním případě jde zejména o to zjistit,  zda je  zaměstnanec schopen práci

vykonávat tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, zaměstnavatel má tuto povinnosti

jen v případech,  kdy mu to  uloží  zvláštní  právní  předpis  a  v  návaznosti  na  tuto

lekářskou prohlídku pak má zaměstnavatel povinnost dle §103 odst. 1 ZP mimo jiné

zajistit  to,  aby  zaměstnanec  nebyl  nucen  vykonávat  práci,  jejíž  náročnost  by

neodpovídala jeho schopnostem.110

109PICHRT, J. Profesionální sportovec zaměstnancem? In Pichrt J. (ed.). Sportovní právo, s.12
110BĚLINA, M. §32 (vstupní lékařská prohlídka) in Bělina M., Drápal L. (ed). Zákoník práce, 

komentář s.195
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Lékařský posudek se pak v zásadě omezuje na stanovení, zda je osoba zdravotně

způsobilá, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla

dlouhodobě  zdravotní  způsobilost,  přičemž  poslední  uvedené  je  spíše  výstup

periodické nebo mimořádné prohlídky.111 Například FAČR dává povinnost každému

hráči takovou prohlídku si zajistit individuálně v §34 soutěžního řádu.112

 V případě sportovní  lékařské prohlídky jde především o zjišťování  možného

sportovního přínosu profesionálního sportovce pro klub. Je potřeba podotknout, že

byť i v tomto případě hraje roli prevence před možností, že sportovec vykonává sport

aniž k tomu je zdravotně způsobilý. U sportovní lékařské prohlídky hraje však jen

druhořadou  roli.  S  trochou  nadsázky  by  se  dalo  říci,  že  výkonávat  sport  na

profesionální  úrovni  bez  doživotních  následků  je  totiž  způsobilý  jen  málokdo  a

výkon takové činnosti tak opravdu znamená pro sportovce bohužel často obětování

vlastního zdraví.

Je tak otázkou, zda by se lékařská prohlídka profesionálního sportovce nedala

chápat spíše jako poskytnutí údajů bezprostředně souvisejících s uzavřením pracovní

smlouvy  podle  §30  odst.2  spíše  než  vstupní  lékařská  prohlídka  dle  §32.  Výše

zmíněné tvrzení, že „vstupní testy“ profesionálního sportovce neodpovídají vstupní

lékařské prohlídce, se dají jen podtrhnout.

Jak  by  se  ale  v  takovém  případě  dalo  posuzovat  případné  zveřejňování

zdravotního stavu hráčů do médií  je  otázkou.  Zde asi  nezbývá než argumentovat

specifičností sportovního prostředí113 a od pracovněprávní úpravy se odchýlit. Opak

by  totiž  znamenal  úbytek  informovanosti  diváckého  prostředí  o  stavu  hráčů

jednotlivých  klubů  a  tím  nepochybně  i  nezanedbatelné  snížení  atraktivnosti  a

transparentnosti sportu jako takového.

111ŠUBRT, B., TUČEK, M. Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů. s. 151-152
112Soutěžní řád FAČR. [online] [vid 6.5.2016]. Dostupný z: https://urednideska.fotbal.cz/uredni-

deska-predpisy/15
113PICHRT, J. Profesionální sportovec zaměstnancem? in Pichrt J. (ed.). Sportovní právo, s.12
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Je také pravdou, že kluby si před uzavřením smlouvy zjišťují o hráčích nadměrné

množství informací nejen v oblasti  zdraví a fyzické připravenosti,  ale například i

soukromí a životního stylu. Je pak otázkou, jestli toto není v rozporu s §30 odst. 2

zákoníku  práce.  Nakolik  totiž  tyto  bezprostředně  souvisejí  s  uzavřením pracovní

smlouvy  je  přinejmenším  v  některých  případech  sporné.  Je  totiž  pravdou,  že

například dodržování životosprávy a životní styl hráče může zásadně ovlivňovat jeho

výkonnost a celkový přínos pro klub.

V naváznosti na §30 odst. 2 ZP je potřeba zmínit i navazující §316 odst. 4 ZP,

který  pak  demonstrativně  zmiňuje  právě  informace,  které   zaměstnavatel  na

zaměstnanci vyžadovat za žádných okolností nesmí.114 Jedná se např. o těhotenství,

sexuální  orientaci  nebo příslušnosti  k  církvi  či  náboženské  společnosti.115 Otázku

ohledně  těhotenství  však  podle  stejného  odstavce  uložit  může,  pokud  je  tento

požadavek přiměřený116.  Zde je autor  názorem, že u sportovkyň je taková otázka

opravdu  odůvodněná,  jelikož  sportovní  činnost  v  pokročilé  fázi  těhotenství  není

možné vykonávat  a  kontaktní  sporty by žena  neměla  od  počátku  těhotenství  dle

názoru autora vykonávat vůbec.

Zejména  ohledně  sexuální  orientace  se  pak  v  Evropském  (naštěstí  nikoliv  v

českém) prostředí objevilo několik třaskavých skandálů (například šéf Chorvatského

fotbalového  svazu  prohlásil,  že  v  Chorvatském  národním  týmu  nebudou  hrát

homosexuálové, protože homosexualita je nemoc)117.

Na konec je potřeba podotknout, že smyslem tohoto omezení je potřeba chránit

potenciálního  zaměstnance  před  nadbytečným získáváním informací  potenciálním

zaměstnavatelem  bez  záruky  vzniku  faktického  pracovněprávního  vztahu  mezi

oběma stranami a jejich následným zneužitím, zde by tak nejspíše chvíli trvalo, než

by vznikla hranice, za kterou kluby již v otázce získávání soukromých informací jít

nemohou.118

114BĚLINA M. Vznik pracovního poměru in Bělina M, (ed) Pracovní právo 6. vydání s. 170
115§316 odst. 4 zákoníku práce
116tamtéž
117tn.cz. Šéf chorvatského fotbalu nechce v reprezentaci homosexuály. 10.11.2010 [online] [vid 

29.4.2016]. Dostupné z. http://sport.tn.nova.cz/clanek/sport/fotbal/dalsi-fotbal/sef-chorvatskeho-
fotbalu-nechce-v-reprezentaci-homosexualy.html

118VYSOKAJOVÁ, M., KAHLE, B., RANDLOVÁ, N., HŮRKA, P., DOLEŽÍLEK, J.. Zákoník 
práce komentář, s. 41
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Nalézt míru právě získávání, potažmo zveřejňování, informací o profesionálním

sportovci je zajisté hodně citlivé téma. Je vcelku logické, že profesionální sportovec

jako osoba veřejně známá a širokým prostředím fanoušků hojně sledovaná nebude

nezbytně  podléhat  ochraně  soukromí  v  takovém  měřítku  jako  osoba  běžného

zaměstnance.119 Kam až ale mohou kluby či dokonce novináři v tomto ohledu zajít, je

velmi problematickým tématem.

Dá se však očekávat, že by v případě zvýšení vlivu pracovního práva na oblast

profesionálního sportu došlo k vyššímu zaměření právních teoretiků a bezpochyby i

judikatury  na  tento  problém.  To  by  nejspíše  vedlo  k  postupnému  omezení

„hyenismu“, který můžeme v ne vždy kulturním prostředí českého sportu a médií čas

od času sledovat. V tomto bodě se však dá říct, že by se jednalo bezpochyby o efekt

žádoucí.

Příkladem budiž nedávný mediální vír, který se roztočil kolem úmrtí manželky

Plzeňského  fotbalisty  Daniela  Koláře.  Zde  došlo  k  přímé  konfrontaci  hráčovo

soukromí,  které  nijak  nesouvisí  s  fotbalem jako takovým,  a  novinářské  touze  po

lákavém příběhu.  Podle  názoru autora  se  přesně v tomto případě  jednalo o dosti

hraniční ukázku toho, jak se může hráč dostat do nežádané pozornosti médií.120

 5.2.  Rovné zacházení v profesionálním sportu

Další diskutované téma hlavně v otázce odměňování. V pracovním právu platí, že

„za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u 

zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“121. Můžeme s jistotou říci, 

že to ve sportu stěží platí. Zákoník práce dále uvádí, že pro zjištění, zda se jedná o 

práci stejné hodnoty, musí odpovídat její složitost, odpovědnost, namáhavost, 

pracovní podmínky a pracovní výkonnost zaměstnance.122

119PICHRT, J. Profesionální sportovec zaměstnancem? in Pichrt J. (ed.). Sportovní právo, s.12
120Např. článek na isport.cz Tragédie fotbalového reprezentanta Daniela Koláře: Zemřela mu 

manželka. [online] 19.12.2004 [vid 28.4.2016]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/blesk-
sport/222985/tragedie-fotbaloveho-reprezentanta-daniela-kolare-zemrela-mu-manzelka.html 

121Předpis č. 262/2006 Sb.Zákon zákoník práce §110 odst.1
122Předpis č. 262/2006 Sb.Zákon zákoník práce 

48

http://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/222985/tragedie-fotbaloveho-reprezentanta-daniela-kolare-zemrela-mu-manzelka.html
http://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/222985/tragedie-fotbaloveho-reprezentanta-daniela-kolare-zemrela-mu-manzelka.html


Pokud na chvíli odhlédneme od rozdílu mezi ženským a mužským sportem, 

zejména v oblasti odměňování a zůstane čistě v mužském sportu, pak v otázce 

složitosti a namáhavosti práce je vcelku nesporné, že je u všech sportovců dnes 

prakticky stejná. Jejich taktické úkoly na herní ploše se sice mohou i výrazně lišit, 

nároky na fyzickou připravenost a technickou zdatnost jsou však dnes již na 

vrcholové úrovni pro všechny stejné. 

V otázce odpovědnosti a pracovních podmínek se ze skupiny profesionálních 

sportovců vyčlení relativně malá skupinka, které Kubíček nazývá tzv „superstars“ a 

zároveň o nich říká, že „Tito  hráči výrazně  převyšují  výkony  ostatních  a při  

vyjednávání  s klubem  o hráčské  smlouvě mají spíše pozici partnera než 

zaměstnance. Mají výrazně  vyšší plat  než ostatní  a v týmu  privilegované  

postavení.  Do  smlouvy  si  nechávají  zakotvit  vybranou  pozici v sestavě mužstva 

nebo možnost  opustit  klub bez nároku na odstupné, naskytne-li se možnost odejít do

zahraničí.  Vystupují jako individuality  a dokážou  získat klubu nové sponzory, zájem

fanoušků  a pozornost médií.“123 Zmíněné superstars ani nemusí převyšovat výkony 

ostatních, pravdou ale zůstává, že při vyjednávání smlouvy využijí svého lepšího 

postavení mimo jiné k dosažení příznivějších pracovních podmínek124. Na straně 

druhé ale stojí jejich enormně vyšší odpovědnost a to jak k majiteli klubu tak i k 

veřejnosti. 

Zbytek hráčů má však i v těchto dvou bodech postavení srovnatelné. Vzhledem k 

tomu, že rovné zacházení „je třeba chápat jako uplatnění shodných zásad pro 

posouzení hodnoty práce. K naplnění tohoto principu je nezbytné vyloučit taková 

hlediska odměňování, která nesouvisí, s výkonem práce, zejména ta, která se vztahují

ke konkrétním a některým jejich fyzickým nebo osobnostním znakům.“125 V tomto 

kontextu by tak pro většinu případů klubům jako jediný argument pro rozdílné 

odměny zbyla výkonnost hráčů. Je však otázkou, jak by ve velkém množství případů 

obstál vzhledem k tomu, že forma hráčů, která s výkonností přímo souvisí, je 

výrazně proměnlivá. 

123KUBÍČEK, J. Sport a právo, s. 102
124Např. je všeobecně známo, že Jaromír Jágr má vždy v kabině více prostoru na převlíkání než 

ostatní hráči.
125ROTHOVÁ, E.. §110 Stejná práce; pracovní podmínky a výkonnost in Bělina M., Drápal L. (ed). 

Zákoník práce, komentář s.663
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Navíc je všeobecně známo, že na výši sjednaných odměn hráčů často mají vliv i

pro pracovní právo irelevantní okolnosti (např. zájem jiných klubů). Zde je tak dosti

sporné, zda se popularita a žádanost hráče dá podřadit právě pod pracovní výkonnost

zaměstnance.

Další problematickou otázku ohledně rovného zacházení by vyvolaly tréninkové

úlevy,  které  trenéři  čas  od  času  dopřávají  některým  starším  hráčům  s  velkým

morálním významem pro tým126.  I zde je tak postup vzhledem k běžnému vztahu

zaměstnavatele  se  zaměstnanci  významně  odlišný.127 Zde  se  však  nejspíše  dá

argumentovat  individuálními  potřebami  jednotlivých  profesionálních  sportovců

vzhledem k absolutní připravenosti k utkání. 

Vzhledem k tomu, že smyslem tréninku (náplní práce) je být co nejlépe připraven

na blížící se utkání, s přihlednutím k tomu, že takový hráč stále plní pokyny trenéra.

Dá se nejspíše tvrdit, že takový hráč odvádí práci stejného významu jako kterýkoliv

jiný, ikdyž zrovna místo udržování kondice aktivním způsobem tráví čas například v

rehabilitačním centru.

Alespoň krátce je potřeba také rozberat onen zmíněný rozdíl  v odměňování v

ženském a mužském sportovním světě. Pohlaví je právě jedním z fyzických znaků,

který  nemůže  sloužit  jako  hledisko  pro  odměňování  zaměstnance  v  pracovním

právu.128 Zrovna ve sportu je ale potřeba zmínit náročnost a tlak, který je na mužské

sportovkyně vyvíjen tradičně vyšší než na sportovkyně ženské.

Ohledně  této  otázy se  v  poslední  době  vyrojila  zajímavá  kauza  v  USA,  kde

fotbalové  reprezentantky  brojí  proti  faktu,  že,  byť  mají  v  USA  daleko  větší

sledovanost než muži a dosáhly i velkých úspěchů (na rozdíl od jejich mužských

kolegů), jejich odměny jsou několikanásobně nižší. Do sportu by tak mohl časem

vstoupit i požadavek na rovnost platů v ženském a mužském sportu.129

126V blízké minulosti toto například přiznal trenér fotbalového Slovácka Svatopluk Habanec směrem 
k jednomu z jeho starších svěřenců.

127Těžko si představit, že zaměstnavatel pošle jednoho ze starších zaměstnanců v pracovní době třeba
na masáž.

128ROTHOVÁ, E.. §110 Stejná práce; pracovní podmínky a výkonnost in Bělina M., Drápal L. (ed). 
Zákoník práce, komentář s.663

129NĚMÝ, M. Fotbalistky USA přešly do útoku: Chceme stejně peněz jako muži pro idnes.cz [online],
[vid. 12.4.2016]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbalistky-usa-presly-do-utoku-chceme-stejne-
penez-jako-muzi-p6t-/fot_reprez.aspx?c=A160401_225941_fot_reprez_ald
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Autor však nezastává názor, že faktor úspěchu v tomto případě hraje takovou roli,

neslouží totiž jako směrodatné východisko pro posouzení složitosti, namáhavostí či

dokonce výkonností. Je totiž nesporné, že ženský tým Spojených států by takových

úspěchů v případě konfrontace s týmy v mužském fotbale těžko dosáhl.

 5.3.  Změny pracovního poměru v profesionálním sportu

Zde vyvstává zejména otázník u cestování hráče na klubové soustředění či k 

venkovním zápasům. Dá se na ně nahlížet jako na pracovní cestu, případně 

zahraniční pracovní cestu?  Podle všeho ano. Podle §42 odst.1 zákoníku práce se 

„pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k 

výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce“130. Za předpokladu, že sjednané 

místo výkonu práce je v těchto případech domácí hřiště (popř. tréninkové centrum), 

jednoznačně dochází při venkovních zápasech, potažmo soustředěních k výkonu 

práce mimo sjednáné místo.

Problém však nastává v druhé části výše zmíněného odstavce: „zaměstnavatel 

může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě

dohody s ním“131. U venkovních zápasů by pravděpodobně žádná větší kontroverze 

nenastala. Hráč se ve smlouvě mimo jiné zavazuje nastoupit ke všem utkáním, ke 

kterým je nominován (viz výše) a smyslem jeho práce je zejména právě toto. 

Zde by tak těžko argumentoval, že nemohl vědět, že se hrají i venkovní zápasy a

dal  by  se  dovodit  jeho  implicitní  souhlas.  I  zde  však  může  hrát  pro  kluby

nepříjemnou roli  zvýšená ochrana zaměstnanců pečujících o děti  do 8 let  věku a

osamělých zaměstnanců pečujících o děti do 15 let věk. Zákoník práce totiž v §240

odst. 1 a 2 stanoví, že tito zaměstnanci „smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo

obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem“132133.

130§42 odst.1 zákoníku práce
131 §42 odst.1 zákoníku práce
132 Předpis č. 262/2006 Sb.Zákon zákoník práce
133 BĚLINA, T.. §42 Pracovní cesta in Bělina M., Drápal L. (ed). Zákoník práce, komentář s.265
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Dalším zajímavým problémem pak může být  případ sportovními  kluby hojně

využívaného soustředění. Hráč je smlouvou vázán nastoupit ke všem tréninkovým

jednotkám,  které  mu  klub  (respektive  realizační  tým)  určí.  Měl  by  ale  možnost

odmítnout odcestovat s týmem na soustředění a výžadat si individuální tréninkový

plán? Zde je daleko větší  pravděpodobnost,  že by sportovec se svou argumentací

uspěl. Mělo by to pro něj nejspíše výrazné sportovní dopady a těžko si představit, že

by to bylo v jeho vlastním zájmu, tato možnost by ale pravděpodobně existovala.

Zde  by  tak  pravděpodobně  musely  kluby  s  hráči  uzavírat  dohody,  které  by

obsahovaly obecný souhlas sportovce k vysílání na pracovní cesty již při podpisu

samotné smlouvy, tuto možnost má každý zaměstnavatel v režimu zákoníku práce.134

Co se týká hostování a střídavých startů, dalo by se na ně bezpochyby nahlížet

jako  na  dočasné  přidělení  dle  §43a  i  zde  jsou  však  detaily,  které  by  významně

ovlivnily  sportovní  praxi.  Například  hned  v  prvním odstavci,  který  říká,  že  tuto

dohodu může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců

ode dne vzniku pracovního poměru.135 Pokud by k takové dohodě došlo dřív než po

uplynutí právě 6 měsíců, dohoda by byla absolutně neplatná pro rozpor se zákonem

dle §580 odst.1 OZ136 .Proti právu by tak byla běžná praxe ve sportovním prostředí,

kdy  si  lepší  kluby  koupí  talentovaného  mladíka  s  výhledem  do  budoucnosti  a

obratem ho pošlou na hostování do jiného klubu, kde výkonnostně „dozraje“. 

Nedá se předpokládat, že by kluby takové hráče nekupovaly, ve většině případů

by to pak ale vedlo k půlročnímu strádání hráče v klubu, na který svou kvalitou ještě

není připraven. Zde by tak bylo záhodno na sportovní odvětví tuto šestiměsíční dobu

neaplikovat. I zde je navíc potřeba připomenout §240 zákoníku práce, který stejně

jako  pracovní  cestu  omezuje  i  přeložení  (tím  pádem  i  dočasné  přidělení),  když

stanoví, že zaměstnance pečující o dítě při splnění podmínek §240 lze jen na jeho

žádost.137

134 tamtéž
135 §43a zákoníku práce
136 BĚLINA, T.. §43a Dočasné přidělení in Bělina M., Drápal L. (ed). Zákoník práce, komentář 

s.274
137 §240 zákoníku práce
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Další  těžkosti  by  přinesl  paragraf  pátý,  který  stanoví,  že  převedeného

zaměstnance  vyplácí  převádějící  zaměstnavatel,  když  se  počítá  s  tím,  že

zaměstnavatel,  ke  kterému  byl  zaměstnanec  převeden,  mu  uhradí  náklady  s  tím

spojené.138 Ve sportovním prostředí  je  praxe různorodější,  když existuje  v daném

případě žádoucí smluvní volnost. Kluby pravidelně posílají hráče na hostování také z

důvodu uvolnění finančních prostředků na jiné hráče. Běžná praxe tak stanoví, že

plat hráče platí klub, za který hráč momentálně hraje, jenže to tak rozhodně není

vždy. 

Existují případy, kdy movitější kluby posílají rozehrát hráče do „menších“ klubů

za účelem rozehrání po zranění nebo třeba nabrání zkušeností (viz. výše). Může se

tak stát, že menší klub si nemůže z finančního hlediska dovolit platit tomuto hráči

odměnu v plné výši a dochází k dohodě, kdy se oba kluby podílejí na výplácení hráče

v určitém poměru. S takovou praxí zákoník práce bezesporu nekalkuluje.

Rozdíl mezi dočasným přidělením, se kterým počítá zákoník práce a hostováním

ve sportu se dá spatřit i v tom, že ve sportovním prostředí tím klub de facto posiluje

konkurenci, zatímco smyslem dočasného přidělení, jak ho chápe zákoník práce, je

především:  „usnadnit  spolupráci  zaměstnavatelů  na  společných  projektech  a

umožnit  vzájemnou výpomoc zaměstnavatelů při  nedostatku nebo zvýšené potřebě

pracovních sil“139.

V  kontextu  toho  by  vznikl  nemalý  problém  ve  spojitosti  s  požadavkem  na

bezúplatnost dočasného přidělení, když „zákoník práce vysloveně zakazuje, aby bylo

dočasné přidělení  prováděno za úplatu“140.  Ve sportovním prostředí  se  jen velmi

zřídka v těchto případech jedná o nezištnou výpomoc jinému klubu, vzhledem ke

konkurenčnímu prostředí ve sportu to v podstatě ani není možné. Bezúplatnost by v

tomto případě v podstatě zničila zavedenou praxi, když by zamezila nejen hostování

hráčů  za  finanční  prostředky,  ale  i  často  využívanou  metodu  výměny  hráčů  na

hostování s opcí na případný přestup.

138 HŮRKA P. a kol.. Pracovní právo, s.162
139 VYSOKAJOVÁ, M, KAHLE, B, RANDLOVÁ, N, HŮRKA, P, DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce 

komentář, s. 85
140 HŮRKA P. Změna místa výkonu práce in Bělina M, (ed) Pracovní právo 6. vydání s. 187
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Otázkou je, jaký význam by měl odst. 6 §43a ZP a jeho požadavek na srovnatelné

platové podmínky převedeného zaměstnance  a zaměstnanců u zaměstnavatele, ke

kterému  byl  zaměstnanec  převeden141.  Pro  profesionální  sportovce  z  finančně

slabších klubů,  kteří  přijdou do movitého klubu na hostování,  by tento efekt  byl

nejspíše pozitivní, jelikož by došlo někdy i k výraznému zlepšení jejich platových

podmínek (otázkou však je, jestli by klub v takovém případě o tyto hráče ještě stál).

Pro  kluby by to  ale  znamenalo  neúměrné  finanční  zatížení.  Pravdou  je,  že  toto

ustanovení  má  zamezit  zaměstnavatelům  právě  získávání  levné  pracovní  síly  a

obcházení ustanovení o rovném zacházení142, ve vztahu ke sportu se však autorovi

nejeví jako přiměřené.

Problém by pracovněprávní úprava mohla způsobit i při pohybu hráčů v opačném

směru (tedy z movitých klubů do těch menších). V takovém případě může v praxi

výrazně  klesnout  plat  hráčů  a  je  otázkou  jak  by  se  k  takovému  faktu  postavila

pracovněprávní teorie. Zvlášť v případě, že o hostování se rozhoduje bez možnosti

hráče takové rozhodnutí ovlivnit. Nejspíše by tak pracovněprávní teorie jeho práva v

reálném postavení  slabší  strany chránila  a  výrazné  zhoršení  platových  podmínek

neumožnila.

To by opět vedlo k případnému nezájmu ekonomicky slabšího klubu nebo faktu,

že  by  původní  klub  zůstal  v  určitém  vyšším  poměru  platem  svého  hráče

propůjčeného na hostování zatížen. Otázkou je, jak velká by ochrana hráče v těchto

případech měla být. Autor tuto otázku řeší v rovině de lege ferenda v další kapitole.

141 §43a odst.6 zákoníku práce
142  BĚLINA, T..  §43a Dočasné přidělení in Bělina M., Drápal L. (ed). Zákoník práce, komentář

s.276
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 5.4.  Skončení pracovního poměru v profesionálním sportu

Snad každý, kdo se o tuto problematiku byť jen okrajově zajímá, identifikuje

významný  rozdíl  mezi  možnostmi,  které  dává  zákoník  práce  v  této  oblasti

zaměstnanci  a  fungováním  v  profesionálním  sportu.  Opravdu  jen  těžko  si  lze

představit, že hráč ukončí spolupráci se svým klubem výpovědí bez udání důvodu s

dvouměsíční výpovědní dobou.

Vyjednávání  o  přestupech hráčů by se tak  přesunulo z  roviny mezi  kluby do

roviny  vyjednávání  s  hráčem (či  jeho  agentem)  o  smlouvě  a  nabízení  takových

podmínek, aby hráč danou výpověď podal a klub nemusel platit  za jeho přestup.

Kluby  by  tak  rovnou  kontaktovaly  hráče,  kterým  by  nabízely  lepší  finanční

podmínky než může nabídnout jejich stávající klub, hráči by dávali výpovědi a jejich

dosavadní kluby by byly naprosto bezmocné. Reálně by to tak vedlo ke koncentraci

nejkvalitnějších hráčů v bohatých klubech a postupnou likvidaci klubů ekonomicky

slabších.143 

Stádník dále  uvádí,  že  „je třeba si  uvědomit,  že  se  nehovoří  o lokálním trhu

České  republiky,  ale  ve  většině  sportů  o trhu celosvětovém, kde  by  se  střetávaly

různorodé právní řády jednotlivých států, v nichž působí sportovní kluby, mezi nimiž

„kolují“  jednotliví  sportovci.  Je  zřejmé,  že  jiná  právní  úprava  je  nastavena  v

podmínkách České republiky, jiná např. ve Spojených arabských emirátech a jiná ve

Velké Británii.  Pokud by pouze v  rámci  České republiky byla aplikována striktně

pracovněprávní úprava, značně by to zkomplikovalo jak přístup hráčů na český trh,

tak jejich odchody na trh zahraniční.“144

143 Hodně podobný formát se zavádí v českém fotbalovém prostředí od léta 2016 v amatérských 
soutěžích, kdy bude možné v určitém termínu přestupovat za novou sníženou tabulkovou hodnotu 
(která je pochopitelně výrazně nižší než bylo v praxi běžné, bude tak zajímavé sledovat, jaký bude 
mít v nejbližších letech tato revoluční změna efekt na sportovní stránku všech soutěží. Více o 
novém přestupní řádu výše.

144STÁDNÍK, J. Sportovní činnost a závislá práce in Pichrt, J. (ed.) Sport a (nejen) Pracovní právo, 
s. 81

55



Ve světle  tohoto  je  snad jen  potřeba  znovu zopakovat,  že  ve  vztahu českého

sportu k zahraničí je potřeba důsledně sledovat trend a vývoj zahraničního (zejména

pak Evropského) náhledu na problematiku postavení profesionálního sportovce pro

lepší přeshraniční kontakt ve všech ohledech. Dá se jen souhlasit s výše zmíněným

názorem,  že  striktní  aplikace  české  pracovněprávní  úpravy  by  vedla  k  velkým

problémům nejen v domácím sportovním prostředí. Je však si potřeba položit otázku,

jestli úplné opomijení pracovního práva ve vztahu ke sportu nemůže časem vést k

témuž problému.

Nicméně úprava skončení pracovního poměru, tak jak je obsažena v zákoníku

práce, je pro sportovní prostředí zcela nevhodná. V případě budoucího zvýšeného

vlivu  pracovního  práva  na  vztahy  ve  sportu  by  se  tak  smluvních  vztahů  mezi

sportovcem a klubem neměla týkat. Naopak by zde měla vzniknout úprava speciální,

která by odpovídala zavedené praxi. Taková úprava by umožnila hráči se bránit před

nežádoucím přesunem do nechtěného klubu nebo třeba nevyhovujícího města etc.

Vznikla by tak určitá potřebná ochrana hráče při jednání klubu při zachování volnosti

klubů vybrat si, s kým bude jednat.

 5.5.  Pracovní doba v profesionálním sportu

Nepochybně další z největších kamenů úrazu podřazení profesionálního 

sportovce do kategorie zaměstnanců je právě otázka pracovní doby. Neslučitelnost 

najdeme u délky pracovní doby, rozvržení pracovní doby a zejména doby 

odpočinku.145 Na profesionálního sportovce jsou kladeny nároky od klubu (a často i 

od společnosti) po celou dobu trvání jeho kariéry. 

Dodržování životosprávy, udržování kondice nebo reprezentativní výstupování se

od něj očekává i v jeho volném čase.146 Je vcelku běžnou praxí, že kluby udělují 

finanční postihy hráčům za porušení životosprávy v jejich volném čase, což je v 

rámci pracovního práva nemyslitelné překročení pravomoci zaměstnavatele.

145STÁDNÍK, J. Sportovní činnost a závislá práce in Pichrt, J. (ed.) Sport a (nejen) Pracovní právo, 
s. 81

146SLUKA, T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty), s.124-125.
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Velké narušení sportovního prostředí by ale zejména přineslo omezení uzavírání

smluv na dobu určitou,  jinými  slovy zákaz řetězení  smluv.  Zákoník práce  v §39

odst.2  stanoví,  že  „Doba trvání  pracovního poměru na dobu určitou  mezi  týmiž

smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního

poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“147

Aplikace  tohoto  ustanovení  ve  sportovním  prostředí  by  znamenala  výrazný

rozpor s dosavadní praxí. Kupříkladu předpisy o statusu a přestupech hráčů FIFA

stanoví, že „minimální doba platnosti smlouvy je od data zahájení její platnosti do

konce  sezóny,  maximální  doba  platnosti  smlouvy  pak  nesmí  přesáhnout  pět  let.

Smlouvy  s  jinou dobou platnosti  jsou povoleny  pouze  za předpokladu,  že  jsou v

souladu  se  zákony  příslušné  země.  Hráči  mladší  18  let  nesmí  podepisovat

profesionální smlouvu na dobu delší než tři roky.“ 148 Podle toho se pak řídí UEFA,

jednotlivé národní asociace a samozřejmě i kluby, zkrácení maximální možné doby

trvání jednotlivé smlouvy s hráčem by nejspíše až tak velký problém nezpůsobilo.

Daleko větší problémy by klubům nadělala ta část  výše zmíněného paragrafu,

která stanoví,  že  doba trvání  může být  ode dne vzniku pracovního poměru mezi

týmiž smluvními stranami opakována nejvýše dvakrát.  Toto ustanovení by jednak

definitivně  zničilo  již  tak  skoro  vymizelý  klubismus149,  jelikož  maximální  doba

působení hráče v jednom klubu by bylo omezena maximální délkou trvání 9 let150 (v

praxi  ale  ještě  méně,  jelikož  kluby  by  hráče  prodávaly  ještě  ve  chvíli,  kdy  by

neklesala  rapidně  jejich  hodnota  právě  vzhledem  ke  končící  neprodloužitelné

smlouvě).

Navíc  by  takováto  úprava  zanemanala,  že  i  v  případě,  že  by  byla  smlouva

sjednána na dobu kratší, mohla by být opakována maximálně dvakrát.151 To znamená,

že pokud by klub podepsal první smlouvu s hráčem na 2 roky, už by maximální délka

jejich smluvního vztahu na základě řetězení smluv na dobu určitou dělala 8 let atp.

147 Předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce §39 odst.2
148 FIFA. REGULATIONS on the Status and Transfer of Players [online] [vid 5.5.2016]. Dostupné z:

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/31
149 Sportovními fanoušky vysoce hodnocena oddanost profesionálního sportovce jednomu klubu v 

průběhu celé (nebo podstatné části) kariéry.
150 BĚLINA, M. §39 Pracovní poměr na dobu určitou in Bělina M., Drápal L. (ed). Zákoník práce,

komentář s.236
151tamtéž
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Tím by hlavně nepřiměřeně narušovala sportovní soutěž a znevýhodňovala kluby

spolehající  na výchovu vlastních hráčů v mládežnických akademiích152.  To by ve

výsledku vedlo k nežádoucímu upuštění důrazu profesionálních klubů na výchovu

vlastních hráčů z důvodu jeho sportovní nevýhodnosti a nevelkého ekonomického

přínosu, který by nejspíše ani nepřesáhl hodnotu nákladů na výchovu hráče.

 5.6.  Doba odpočinku v profesionálním sportu

I ustanovení zákoníku práce o době odpočinku neberou v potaz speciální aspekty 

sportovní činnosti a pro fungování klubů (přesněji řečeno jednotlivých týmů) by 

znamenala výrazný problém.  Hned §90 odst. 1 zákoníku práce uvádí, že 

„zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi 

koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu 

alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.“153

„Nepřetržitý odpočinek mezi směnami je dobou odpočinku, dobou určenou 

hlavně k regeneraci pracovních sil zaměstnance. Jedná se o kogentní úpravu, kterou 

je zaměstnavatel povinen respektovat při tvorbě rozvrhu směn. Ustanovení §363 

ZP154 ani jiná úprava v OZ neumožňuje snížit tyto limity, byť se v odborné literatuře 

vyskytují tež jiné názory.“155

S ohledem na poměrně náročnou zimní přípravu, kdy hráči na tréninkových 

kempech trénují třífázově (někdy i čtyřfázově), těžko se dá zajistit, aby měli hráči 

mezi tréninky 12 hodin odpočinek.

152Za předpokladu, že klub vychová mladého nadějného hráče, se kterým podepíše první smlouvu již
v 15 letech, musel by takového hráče reálně prodat ve věku, kdy velmi pravděpoodbně ještě ani 
nedosáhl vrcholu své výkonnosti do některého z konkurenčních klubů.

153Předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce §90 odst.1
154Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy evropské unie, a ustanovení, od kterých není 

možné se odchýlit
155ŠTEFKO,  M.  §90 Nepřetržitý  odpočinek  mezi  dvěma smenami in  Bělina  M.,  Drápal  L.  (ed).

Zákoník práce, komentář s.543
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Pro sport by tak bylo možé vynechat část se směnami. Ustanovení aplikovatelné 

na sport by tak mohlo znít např. : „Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní 

dobu tak, aby byl zaměstnanci poskytnut nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 

hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.“ Autor se však přiklání k řešení snížení 

nepřetržitého odpočinku z 12 hodin na 10, nicméně zachování nepřetržitosti tohoto 

odpočinku, jelikož se domnívá, že je zde potřeba ochrany jednotlivých sportovců 

proti možné šikaně ze strany sportovního vedení klubu.

Díl druhý stejné hlavy zákoníku práce pojednávající o dnech pracovního klidu,

uvadí v §91 odst. 3, že „V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel

nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v

pracovních  dnech..  ..f)  práce  nutné  se  zřetelem  na  uspokojování  životních,

zdravotních,  vzdělávacích,  kulturních,  tělovýchovných  a  sportovních  potřeb

obyvatelstva.“156

I  případná  přímá  aplikace  zákoníku  práce  na  sport  by  v  tomto  případě

neznamenala přesun sportovních utkání z víkendů na všední dny. Dalo by se totiž

argumentovat  kulturními  i  sportovními  potřebami  obyvatelstva.  Těžko  již  by  ale

stejný argument obstál pro poměrně běžné víkendové tréninky. Stejný problém by se

na základě ustanovení §91 odst.  1 a §91 odst. 4 zákoníku práce týkalo i státních

svátků vyjmenovaných v zákoně č 245/2000 Sb., o státních svátcích.

 6. Status profesionálního sportovce v rovině de lege ferenda 
při součásném náhledu do Slovenského zákona o športe

Jak již bylo popsáno výše, status profesionálního sportovce v kolektivním sportu 

za momentální právní úpravy trpí citelnou právní nejistotou. Postavení sportovců je 

posuzováno případ od případu a nejen samotní sportovci, ale ani jejich právní 

zástupci a často ani orgány veřejné správy si nejsou stoprocentně jistí, jak postavení 

profesionálního sportovce v daném případě hodnotit. Tato kapitola se tak bude 

zabývat možnostmi, které existují pro zlepšení současného nejistého stavu.

156Předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce
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 6.1.  Zákon o športe naznačením cesty pro českou úpravu?

V nejbližší minulosti řešili podobný problém i na Slovensku, kde byl za účelem 

sjednocení celé sportovněprávní úpravy vydán s účinností k 1.1.2016 Zákon č 

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zakonov. Ten povšechně 

upravuje vztahy mezi subjekty v rámci amatérského i profesionálního sportu. Cesta 

vytvoření podobného kodexu je jednou z možností, kterou se může české právní 

prostředí vydat.

Takto komplexní úprava je podle názoru autora nejlepší variantou, když jasně a 

poměrně přehledně zohledňuje všechna specifika fungování sportovního odvětví a s 

ohledem na ně pokládá základní kámen pro postupný vytvoření bližšího propojení 

práva a sportu, které by se postupem času mělo stát až symbiotické.

Realisticky je však potřeba říci, že momentální situace nenasvědčuje tomu, že by 

v nejbližší době mělo k podobně rozsáhlému počinu v rámci české judikatury dojít. 

Je tak potřeba ubírat se postupnými krůčky k tomuto vyššímu cíli, který je však zatím

v nedohlednu. Zde je pak potřeba inspirovat se vývojem jiných právních odvětví, 

když ony postupné krůčky by mohly být prováděny ve formě složkových zákonů. 

Podobně získalo stabilní základy například právo životního prostředí.

Bezesporu jednou ze základních a prvních otázek, která by v takovém případě 

musela být řešena, je otázka statusu profesionálního sportovce. Jedná se totiž o jeden 

ze základních pilířů fungování sportu. Pokud chce právo blíže působit na vztahy 

subjektů ve sportu, je logické, že nejprve musí vyřešit otázku, jak právě na ony 

subjekty nahlížet.

60



 6.2.  Pojem „sportovní zaměstnanec“

Tento problém se dá zajisté řešit mnoha způsoby. Slovenský zákon o športe 

vymezuje pojmy športovce a športového odborníka, když pod pojem sportovec 

logicky spadá sportovec kolektivního sportu, individuálního sportu, a to 

profesionálního i amatérského. Sportovními odborníky jsou pak osoby od trenérů a 

fyzioterapeutů až po dopingové komisaře.157

Autor práce  se domnívá, že by se dalo zajít ještě o krůček dále a v rámci pojmu 

sportovec vytvořit podskupinu sportovců nazývaných „sportovní zaměstnanec“. 

Tento pojem by zahrnoval profesionální sportovce, jejichž sportovní činnost naplňuje

znaky závislé práce. Došlo by tak k rozdělení sportovců v individuálních a 

kolektivních sportech, dokonce případné vyjmutí největších hvězd, jejichž postavení 

je specifické, do zvláštního režimu.

K samotnému pojmu. Zaměstnanec právě proto, že, jak již je uvedeno zejména v 

kapitole třetí, sportovní činnost profesionálních sportovců v kolektivních sportech 

naplňuje definiční znaky závislé práce. Dřív nebo později tak bude muset praxe při 

pohledu na tento fakt přestat přivírat obě oči a poněkud lakonicky argumentovat 

specifičností sportu. Naopak vše spěje k tomu, že těmto profesionálním sportovcům 

bude muset chtě nechtě být přiznán status zaměstnance.

Přívlastek sportovní je v pojmu právě proto, aby akcentoval onu specifičnost 

vztahu klubů a hráčů působících ve sportovním prostředí. Slouží tak jako otevřené 

dveře pro možnost úpravy některých otázek sportovního zaměstnance odchylně než 

jak je tomu v kogentní úpravě zákoníku práce.

Někdo by mohl namítnout, že vytvoření samotného pojmu je vlastně nadbytečné 

a nic neřeší. Pro samotné vymezení skupiny profesionálních sportovců v kolektivních

sportech tomu tak zajisté je. Pro to by naprosto stačila i jednoduchá věta, kterou 

používá právě Slovenský zákon o športe, když stanoví, že „Profesionálny športovec 

vykonáva šport a) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu158, ak 

výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce“159.

157Prvá Hlava druhé části zákona č. 440/2015 Z. z. zákon o športe
158Zde je potřeba akcentovat, že slovenský zákon o športe se odhodlal k standardizace smlouvy mezi 

hráčem a klubem. Otázka standardizované smlouvy bude v kapitole řešena později.
159Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe
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Pojem má však dvě jiné funkce. První je zejména ta, že dává profesionálnímu

sportovci status zaměstnance, byť specifického typu. To znamená, že by pak tento

sportovec  podléhal  režimu zákoníku práce,  stačilo  by modifikovat  ta  ustanovení,

která jsou se sportovní praxí neslučitelná. 

Druhou funkcí je, že zajišťuje lepší orientaci při průnicích do jiných právních

odvětví (dalo by se pak např. odkázat na daňové zákony ve stylu: „Na sportovního

zaměstnance se pro účely danění nahlíží jako na OSVČ.“). Samotná definice pojmu

„sportovní zaměstnanec“ by pak mohla znít kupříkladu: „Sportovním zaměstnancem

je sportovec, ktyrý při výkonu své sportovní činnosti naplňuje znaky závislé práce

uvedené v §2 odst.1 zákoníku práce“.

 6.3.  Modifikace některých ustanovení zákoníku práce

Úprava vztahu sportovního zaměstnace a zaměstnavatele by tedy musela 

obsahovat určitá specifika oproti vztahu mezi „běžným“ zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Tato rozdílnost vyplpývá právě z již demonstrované 

pravděpodobnosti destruktivních účinků na sport v případě striktní aplikace 

některých ustanovení zákoníku práce na fungování subjektů ve sportu.

Tato oblast je velmi zdařile upravena právě ve Slovenském zákoně o športe, když

tvůrci logicky využili poznatky právní teorie v této oblasti. Zde se dá tak zákonem o 

športe velmi dobře inspirovat a v podstatě z něj vycházet ve spoustě oblastí. Práce se 

v této části zaměří na ty nejpodstatnější.

 6.3.1. Práva a povinnosti stran 

Již výše je několikrát uvedeno, že nároky na profesionálního sportovce jsou 

výrazně vyšší než nároky na „běžného“ zaměstnance. Specifický je sport zejména v 

tom, že povinnosti sportovce neustále zasahují i do jeho soukromého života, zejména

v oblasti životosprávy. Za její nedodržení pak kluby nezřídka udělují hráčům pokuty.
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Slovenský zákon o športe tak ve svém §32 vyjménovává právě základní 

povinnosti sportovce. Mimo jiné zmiňuje právě dodržování životosprávy, zákaz 

vykonávání nebezpečných činností bez souhlasu klubu nebo připravovat se soustavně

na soutěž dle pokynů sportovní organizace. Logickým je i zákaz sázení v rámci hry, 

kterou vykonává.

Zde se tak dá opravdu říci, že pro případnou vlastní zákonnou úpravu se dá ze 

Slovenského zákona o športe vycházet. Platí to  i o povinnostech sportovních 

organizací. Jednotlivými právy a povinnostmi obou stran se právní teorie zaobírá již 

delší dobu, dá se tak předpokládat, že v případném českém zákoně by byla obsažena 

práva a povinnosti obdobně.

Problematicky však působí §33 odst. d) zákona o športe, který ukládá sportovní 

organizaci povinnost umožnit sportovnímu reprezentantovi účast na sportovní 

reprezentaci. Existují totiž případy, kdy je objektivně pochopitelné, že kluby nechtějí 

hráčům umožnit další fyzickou zátěž v podobě reprezentačních zápasů a naopak jim 

potřebují naordinovat odpočinek (a nemusí to být v souvislosti se zraněním). 

Slovenským klubům je tato možnost zamezena, což autor nevnímá jako šťastné, byť 

záměr zákonodárce byl bezpochyby ušlechtilý.

 6.3.2. Pracovní doba a doba odpočinku

Kde vzniká rozpor mezi úpravou obsaženou v zákoníku práce a fungováním ve 

sportu již je popsáno výše. Jak však danou problematiku upravit? Slovenská úprava 

se autorovi práce v tomto bodě vůbec nejeví vhodná. Jelikož limity jsou nastaveny 

takovým způsobem, že dávají až přílišnou volnost klubům svévolně zatěžovat hráče.

Zejména ustanovení § 34 odst. 3), které říká že: „Po dobu denního pracovního 

času má sportovec právo na nepřetržitý odpočinek a regeneraci podle podmínek 

vyžadovaných pro vykonávání konkrétního druhu sportu. Nepřetržitý odpočinek 

nesmí být kratší než šest hodín v časovém úseku 24 hodín.“160 až příliš ustupuje ze 

standardů zaručených zaměstnancům pracovním právem.

160Zákon č. 440/2015 Z. z.Zákon o športe
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Nepřetržitý odpočinek 6 hodin za časový úsek 24 hodin je nesmírně málo. Pro 

českou právní úpravu autor navrhuje její prodloužení na nepřetržitý odpočinek 

alespoň 10 hodin v časovém úseku 24 hodin. Pro sportovní organizace by to neměl 

být problém, když i v případě čtyřfázového tréninku by měli mít hráči dostatek času 

na spánek a odpočinek.

Diskutabilní je i další odstavec stejného paragrafu. Sportovní činnost je soustavná

činnost  na  každodenní  bázi.  Vynucovat  tak  dny  nepřetržitého  odpočinku  se  tak

naopak jeví jako přehnané.  Sportovci mívají  ve významné části  sportovního roku

velké množství volného času mezi tréninkovými jednotkami, nezřídka mají jen jednu

tréninkovou jednotku denně. Nutit tak jednotlivé kluby, aby svým hráčům dopřávaly

den volna přijde autorovi přehnané a kontraproduktivní. To zejména proto, že osoby

zodpovědné za  tréninky (obvykle  trenéři)  budou „zmeškané“  tréninkové jednotky

dohánět tréninkovou jednotkou „navíc“ v ostatních dnech týdnu. Tím se akorát naruší

návaznost sportovní přípravy profesionálních sportovců.

Úprava této otázky v Slovenském zákoně o športe tak není autorem shledána za

nejšťastnější.  Bude však potřeba sledovat  vývoj  praxe v jednotlivých sportovních

organizacích a případně vzniklé problémy s tímto související.

Co se týče omezení řetězení pracovních smluv na dobu určitou,  zde je řešení

celkem  jednoduché,  když  by  stačilo  stanovit,  že  ustanovení  §39  odst.  2  se  na

sportovního zaměstnance nevztahuje, popřípadě použije přiměřeně.

 6.3.3. Skončení smluvního vztahu mezi sportovcem a klubem

Důvody proč  je  otázka  skončení  pracovního poměru (resp.  smluvního vztahu

mezi hráčem a klubem) jednou ze stěžejních, alespoň co se týče rosporu kogentní

úpravy zákoníku práce a praxe ve sportovním prostředí již práce pojednává výše.
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V  této  oblasti  by  bylo  zejména  zapotřebí  zredukovat  možností  sportovního

zaměstnance,  co  se  týká  podání  výpovědi  snížením počtu  možných  výpovědních

důvodů. Stejně se k tomu staví i zákon o športe, když povoluje sportovci výpověď

jen ze tří  důvodů, kdy ve všech jde o situaci,  kdy sportovní organizace de facto

neumožňuje sportovci rozvoj svého sportovního potenciálu. Ze stolu je tak smetena

možnost podání výpovědi bez udání důvodu.

To se dá brát jako úvaha správnym směrem. Hráčům nemůže být dána volnost

opustit klub, kdy se jim zlíbí. Výpověď musí být svým způsobem krajní řešení pro

ochranu  již  tak  krátké  sportovní  kariéry  profesionálního  sportovce.  Stejně  tak  je

potřeba bránit  i  sportovního zaměstnance proti  svévoli  klubu při dávání vypovědi

hráči. Nepřicházela by tak v úvahu výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo zdravotní

nezpůsobilosti.  Zejména co se týče zdravotní způsobilosti,  musí být úprava velmi

citlivá  a  celkově  korespondovat  s  úpravou  zdravotního  a  sociálního  pojištění

sportovního zaměstnance.

Pro  případ  skončení  pracovního  poměru  dohodou  či  okamžitého  skončení

pracovního  poměru  může  být  převzata  úprava  zákoníku  práce.  Právo  má  roli

podpůrnou a pokud se strany dohodnou na rozvázání smlouvy, nikdo by jim v tom

neměl bránit, a to ani ve sportu. Okamžité skončení pracovního poměru pak zahrnuje

případy, kdy je vztah obou stran de facto neudržitelný, zde je pak jasné, že zde musí

být  ochrana  všech  zaměstnanců  i  zaměstnavatelů  stejná  bez  ohledu  na  specifika

jakéhokoliv odvětví lidské činnosti.

 6.3.4. Změny pracovního poměru – hostování

Další oblast, která by mohla působit potíže při striktní aplikaci zákoníku práce je

právě otázka změn pracovního poměru. Zejména tedy nesoulad institutu dočasného

přidělení a běžně využíváného hostování ve sportovním prostředí.
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Jak je již zmíněno výše, dočasné přidělení je upraveno takovým způsobem, že,

byť pod něj hostování definičními znaky spadá, je jeho úprava pro specifika sportu

naprosto nepoužitelná. Zákon o športe upravuje hostování ve svém §43, když stanoví

že:  „Sportovec,  který  má  se  spoortovní  organizací  uzavřenu  smlouvu  o

profesionálním vykonávaní sportu, může být na základě písemné dohody o hostování

mezi sportovcem, sportovní organizací, se kterou má sportovec uzavřenu smlouvu o

profesionálním vykonávání sportu, a jinou sportovní organizací dočasně přidělený za

účelem vykonávání sportu ve prospěch téo sportovní organizace, a to i přeshraničně.

Při  uzavření  dohody o  dočasném hostování  se  sportovec  a  sportovní  organizace

dohodnou na změně ustanovení smlouvy o profesionálním vykonávaní sportu, které

jsou dotčeny dohodou o hostování.“161

Úprava  hostování  je  v  zásadě  dostačující,  byť  autor  navrhuje  větší  ochranu

profesionálního  sportovce  v  otázce  odměňování.  Tím  je  myšleno  zakotvit  do

případného  zákona  ustanovení,  které  by  omezovalo  možnost  snížení  odměn

sportovce maxímálně na 60% z částky, kterou má sjednánu s „přidělujícím“ klubem.

Nesmí se však zapomínat na otázku institutu tzv. „farem“162. Dá se říci, že zde se

opravdu jedná o dočasné přidělení tak jak je chápáno zákoníkem práce v §43a. Opět

jsou zde však ustanovení, která se s fungováním „farem“ ve sportovním prostředí

uplně neslučují. Právě tato praxe je ale zejména v ledním hokeji tak rozšířená, že by

měla být brána v potaz a případným zákonem upravena.

161Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe
162Většina týmů v nejnižší soutěži má v nižších soutěžích přídružený tým, do kterého mohou posílat 

hráče, pokud výkonnostně neodpovídají úrovní nejvyšší soutěže a naopak si brát hráče, kteří 
dostatečnou kvalitu mají. To vše i mimo přestupová okna a bez změny smlouvy. Běžně jsou farmy 
k vidění v hokejovém prostředí, fotbalové prostředí zkoušelo rozjet podoný projekt, nakonec ale 
od toho prozatím ustoupilo.
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 6.4.  Smlouva profesionálního sportovce a klubu

Jak je již poměrně obsáhle rozebráno v kapitolách 2.2 a 2.2.1 smlouva mezi 

profesionálním sportovcem a klubem obsahuje velké množství specifik, která by 

musela být zohledněna a specielně upravena tak, aby byl zachován profesionalismus 

ve sportu. V případě, že by se totiž samotná smlouva a povinnosti z ní plynoucí 

omezily na ty předvídané zákoníkem práce a navíc ochuzené o ty, které zákoník 

práce výslovně nepřipouští (zejména ty, omezující profesionálního sportovce v 

soukromém životě), došlo by k uvolnění životního režimu profesionálního sportovce 

a tím i k pozvolnému úpadku sportu a návratu k amatérskému přístupu.

I zde se dá při sestavování povinností jednotlivých stran inspirovat slovenským 

zákonem o športu a nebo přímo právní teorií. Specifické povinnosti sportovce již 

jsou několikrát v této práci zmíněny, zde stačí tedy připomenout, že se jedná o 

různorodou skupinu povinností od dodržování životosprávy a vyhýbání se zdravotně 

rizikovým činnostem až po povinnost účastnit se do jisté míry reklamních akcí klubu 

a spolupracovat se sponzory.

Tyto práva a povinnosti  se však dají  považovat za imanentní každému vztahu

profesionálního sportovce a klubu. Je tak otázkou, do jaké míry by tyto povinnosti

měly být chápány jako základní povinnosti profesionálního sportovce a, které z nich

by naopak měly být zmíněny jako možnost, kterou si strany mohou sjednat v rámci

uzavření smlouvy.

Autor se přiklání k názoru, že základní povinnosti sportovce jsou ty, které přímo

souvisejí s výkonem sportovní činnosti, tedy bezpochyby i dodržování životosprávy,

udržování své způsobilosti ke sportu (mimo jiné i tím, že se sportovec bude vyhýbat

rizikovým sportům jako je sjezdové lyžování nebo skok padákem) a fyzické kondice.

Naopak účast na akcích pro sponzory a fanoušky, kontakt s médii (apod.) je spíše

přidružená povinnost vyplývající z postavení sportovce jako veřejně známé osoby.

Tyto by mohly i nadále být přímo obsaženy ve smlouvě, samotný vzájemný vztah

mezi sportovcem a klubem by však podobné povinnosti automaticky nezakládal.
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Povinnosti  klubů  a  hráčů  upravuje  v  části  črtvté  a  páté  také  FIFA163 ve

fotbalovém prostředí. A to v rámci dokumentu, který stanoví minimální požadavky

na smlouvu mezi profesionálním fotbalistou a klubem. V zásadě naprosto stejně jsou

tyto povinnosti  upraveny v zákoně o športe jako základní povinnosti  v §32 a 33

daného zákona. Slovenský zákon je akorát zobecnil na celé sportovní prostředí.

Samotný zákon by se měl  v nárocích na smlouvu mezi klubem a sportovním

zaměstnancem v požadavcích omezit na minimum a specifika nechat na případné

vnitřní úpravě jednotlivých asociací. Pro platnost smlouvy by tak bezpochyby stačil

stejný  požadavek,  jako  je  v  §34  odst.  1)  zákoníku  práce.  Čili  druh  práce  (druh

sportu),  místo  výkonu  práce  (tréninkové  středisko  klubu,  domácí  stadion)  s

vyrozuměním, podle specifičnosti jednotlivých sportů, že sportovec počítá s výjezdy

k venkovním zápasům dle soutěžního řádu a tréninkovými kempy. A den nástupu do

práce.

Navíc by pak měla smlouva obsahovat vymezení alespoň dvou období v roce (v

rozsahu alespoň tři  týdny),  ve kterých by si  mohl  profesionální  sportovec vybrat

dovolenou,  mzdu  a  zejména  ustanovení,  že  se  jedná  o  smlouvu  mezi  klubem a

sportovním zaměstnancem. To by totiž znamenalo právě ono automatické podřazení

profesionálního sportovce do modifikovaného pracovněprávního režimu. V zákoně

by pak byla zakotvena možnost dalších požadavků zejména organizačího významu

právě od příslušných asociací (např. registrační číslo hráče).

 6.5.  Danění sportovního zaměstnance

Nakonec jen pár větami k otázce danění, která by byla také potřeba vyřešit s 

ohledem na vznik pojmu sportovního zaměstnance. Jak je již naznačeno výše, autor 

práce zastává názor, že sportovní zaměstnanec by neměl být daněn jako „běžný“ 

zaměstnanec, ale jako osoba samostatně výdělečně činná. Otázku politických 

následků takového kroku je třeba nechat stranou. Právně-ekonomické důvody pro 

takovou úpravu zde nepochybně jsou.

163Mezinárodní federace fotbalových asociací
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Zejména ekonomické aspekty jednoznačně hovoří pro tuto variantu. Nejen, že v 

praxi tak momentálně sportovní prostředí funguje, dá se však i říci vzhledem k výše 

uvedenému (zejména v kapitolách o rozsudcích NSS), že je taková praxe mezi 

sportovními kluby a hráče vědomě tolerována, někdy i podporována.

Cílem státu by mělo být vytvoření sportovního prostředí, které bude 

konkurenceschopné vůči sousedním zemím, zejména proto, aby nedošlo k 

výraznému přesunu kvalitních sportovců z České republiky do zahraničí, zejména 

Německa a Rakouska, ale i dále na západ. Již momentálně se nedají ekonomické 

podmínky v českém sportu srovnávat s těmi západními, v případě, že by došlo k 

dalšímu finančnímu zatížení sportovních klubů v podobě zvýšení daní, situace by se 

jen zhoršila.

Větší  daňové  zátížení  by nepochybně  vedlo  ke  snížení  platu  hráčů,  který  již

momentálně nedosahuje úrovně, která by se dala srovnávat se zěmemi ze západní,

severní a jižní Evropy. Příkladem z fotbalového prostředí budiž komentář předsedy

ligové fotbalové asociace Dušana Svobody, který dokonce konstatoval, že „Kdyby se

tohle164 zavedlo, liga by ještě víc ztratila na své sportovní kvalitě. Teď je pro nás z

hlediska hráčských platů konkurencí druhá bundesliga165, po takovéto úpravě by nám

začala přetahovat hráče i  bundesliga třetí166.“167 Fotbalové prostředí pochopitelně

není  jediné,  kterého  by  se  to  dotklo,  ale  dopady  na  něj  by  byly  asi  největší,

následoval by hokej.

Ve  fotbale  je  však  toto  riziko  ještě  podloženo  tendencemi  UEFA podporovat

postavení fotbalistů  jako zaměstnanců. Je tak nejspíše jen otázkou času,  kdy tato

změna  bude  vynucená.  Při  zavedení  výše  uvedeného  by  pak  dopady  na  české

fotbalové  prostředí  byly  zdaleka  méně  ničivé  než  by  se  mohly  stát  za  stávající

situace.

164Danění fotbalistů jako zaměstnanců
165Druhá nejvyšší soutěž v Německu
166Třetí nejvyšší soutěž v Německu
167MÁDL, L. Výstražný dopis z UEFA. Na české kluby zaútočí 3. bundesliga pro aktualne.cz [online],

[vid 12.4.2016]. Dostupné z: http://sport.aktualne.cz/vystrazny-dopis-z-uefa-cesky-fotbal-se-boji-
3-bundesligy/r~ca231a282fed11e3888f002590604f2e/

69



Nakonec je potřeba říci, že na náklady klubů se naopak nedá ohlížet v otázce

sociálního zabezpečení, kde je potřeba sportovcům přiznat veškeré sociální jistoty,

které mají zaměstnanci a rozhodně je potřeba se tímto také blíže zabývat a vybrat

způsob, který bude optimální. Autor však ani jednu z těchto problematik podrobně

rozebírat nebude.

 7. Závěr

Závěrem je tak potřeba zejména říct, že vývoj právních názorů v rámci 

Evropských zemí i samotné Evropské Unie jednoznačně naznačuje, že dříve nebo 

později bude i české právní prostředí nepochybně muset profesionálním sportovcům 

přiznat status zaměstnanců. Náznaky oněch zmíněných tlaků již zaznamenalo 

fotbalové prostředí.

Je tak potřeba zareagovat na tento vývoj co nejrychleji a otázku statusu 

profesionálního sportovce vyřešit více na bázi dobrovolnosti s dostatkem času na 

provedení precizní modifikace jednotlivých ustanovení příslušných zákonů pro 

speciální úpravu specifického vztahu mezi sportovcem a sportovní organizací.

Autor práce zaujal názor, že nejlepší možností je vytvořit všeobsáhlý kodex tak

jako se tomu stalo na Slovensku. Tam ale vůle po konkrétnější zákonné úpravě byla

přece  jen  vyšší  než  v  českém odborném prostředí.  Se  současnou  situací  je  však

potřeba co nejdříve pohnout správným směrem alespoň úpravou jednotlivých aspektů

složkovými zákony. Tuto úpravu je pak možné postupem času sjednotit do jednoho

kodexu.

Status profesionálního sportovce by pak měl být jednou z prvních otázek, která

bude vyřešena, jelikož do značné míry ovlivňuje veškeré ostatní fungování ve sportu.

Navíc se v tomto případě jedná o ochranu práv (někdy dokonce základních práv)

fyzických osob, která by měla na hodnotovém žebřičku figurovat vždy co nejvýše.
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Autor práce při rozboru jednotlivých ustanovení zákoníku práce došel k názoru,

že  současná  právní  úprava  neumožňuje  přiznat  profesionálnímu  sportovci  status

zaměstnance,  aniž  by  došlo  k  narušení  samotné  podstaty  sportu.  Je  tak  potřeba

akcentovat potřebu právě problematickými ustanoveními se zabývat a modifikovat je

pro  potřebu  úpravy  postavení  profesionálního  sportovce  jako  sportovního

zaměstnance.

Nesoulad  fungování  sportu  a  kogentní  úpravy  zákoníku  práce  autor  výše

poměrně důkladně rozebral a nabídl alternativní úpravu některých otázek, když se

nechal inspirovat i Slovenským zákonem o športe. Nevyhovující je pro aplikaci na

sportovní  prostředí  v  momentálním stavu i  úprava v rámci  práva daňového nebo

práva sociálního zabezpečení.

Dále  je  potřeba  stanovit,  že  Nejvyšší  správní  soud  do  značné  míry  až

překombinovaně  „koupil  odpustku“  sportovnímu  prostředí,  když  uvedl,  že  ikdyž

činnost  vykonávaná  sportovcem naplňuje  všechny  definiční  znaky  závislé  práce,

neděje se tomu v takové intenzitě, aby se na něj jako na zaměstnance dalo nahlížet.

Což bylo vzhledem k výše zmíněné nekompatibilitě daných předpisů se sportovní

praxí prozíravé. Tato tolerance současného stavu však nemusí (a nebude) trvat věčně.

Je také potřeba zdůraznit, že úprava tohoto problému musí být provedena velmi

citlivě nejen vzhledem k právnímu postavení profesionálního sportovce jako subjektu

pracovněprávního  vztahu.  Otázka  ekonomické  stability  a  konkurenceschopnosti

českých  sportovních  organizací  směrem  k  zahraničí  musí  být  zákonodárcem  ve

značné míře zohledněna. Více se podle autora dá zohlednit právě v otázce vybírání

daní,  naopak   např.  na  otázce  sociální  zabezpečení  sportovců  je  tak  významný

veřejný zájem, že musí být vyřešena co nejdříve a to i  s případnými „porodními

bolestmi“, které se v podobě vyššího ekonomického zatížení v prvních letech mohou

projevit.
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Dále je potřeba si uvědomit,  že vzhledem k existenci Evropské Unie se nedá

hovořit o českém sportovním prostředí jako o  prostředí uzavřeném. V případě, že

české sportovněprávní prostředí odmítne akceptovat směr současného smýšlení států

v  rámci  Evropské  Unie,  které  jednoznačně  inklinuje  ke  zvýšení  ochrany

profesionálního  sportovce,  může  dojít  k  bolestivému  zhoršení  postavení  českého

sportu vzhledem k zahraničí.

Práci snad nelze zakončit jinak než ještě jednou zopakovat výstižné věty jednoho

z  největších  zastánců  vnímaní  profesionálního  sportovce  jako  zaměstnance  a

čestného prezidenta FIFpro Rogera Blanpaina: „...lidská bytost není zboží, sportovec

není zboží, nemělo by s ním být zacházeno jako s krávou nebo prasetem, ale jako s

běžným zaměstnancem.“168

168Vyjádření Rogera Blanpaina pro FIFpro k rozhodnutí belgického soudu v případu Dahmane. 
[online] 7.8.2014 [vid 13.4.2016]. Dostupné z: https://www.fifpro.org/en/news/belgian-court-
shakes-up-transfer-system
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Seznam zkratek

ČAFH – česká asociace fotbalových hráčů

ES – Evropská společenství

FAČR – fotbalová asociace české republiky

FIFpro – mezinárodní federace profesionálních fotbalistů

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

OZ – občanský zákoník

SDEU – Soudní dvůr Evropské unie

SFEU – smlouva o fungování Evropské Unie

UEFA – unie evropských fotbalových asociací

ZamZ – zákon o zaměstnanosti

ZP – zákoník práce
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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.
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Abstract

Thesis title: Selected issues of status of a professional athlete

This paper deals with a status of a professional athlete in relation with sports

organisation in which he realises sporting activities. After analysing today's praxis

and the whole complex of relations of professional athlete related to his sporting

activities author supports an idea that the relation of a professional athlete and the

club  is  similar  to  the  one  of  an  employee  and an  employer  of  that  intesity  that

incorporation of status of a professional athlete to the status of an employee in Czech

republic is only a matter of time. That is why in latter part of the paper there are

analysed some of the main enactments of the czech code of labour which would be in

case of the incorporation mentioned above de facto incompatible. Before uncovering

lots of problems which would be caused by adoption of status of an employee by a

professional athlete in team sports the work heads to the international area, where it

elaborately examines some of the most significant cases dealt with by the European

Court of Justice. Above all there can again be seen undisputable tendency of taking a

professional  athlete  similar  to  an  employee.  Furthermore  the  significant  role  of

European law in  affecting intrastate  law and the posibility of  pressure on Czech

republic dealing with the status of a proffesional athlete is being accented. That is

why the paper in its final part carries on into the sphere of de lege ferenda, where the

possible direction in order to make suitable adjustments  is being suggested. In this

part the author states that he is aware of great personal and time demandingness of

creating complex statute of sport. That is why he offers a different way in going step

by step  through  statutes  dealing  only  with  some  aspects  of  sports  issue  with  a

possibility of latter unification of these into one extensive code. Author is closely

focused on status of professional athlete, while being inspired in many cases by new

Slovakian statute of sport. At last, author points out first glimpses of pressure from

foreign entities regarding the problem of status of a professional athlete in order to

grant him the status of an employee. The author is also appealing to solve this issue

in time an voluntarily, because he assumes that sooner or later the Czech republic

will  have to  do it  and  it  would not  be desirable  solving the problem under  the

pressure of time.
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