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1 Úvod 

Profesionální fotbalista. Po vyřčení tohoto pojmu si patrně mnozí vybaví některého z hráčů 

světového formátu, kteří se účastní nejprestižnějších klubových i reprezentačních soutěží, 

pobírají za svou činnost až neuvěřitelně vysoké odměny a v případě přestupu do jiného klubu 

trhají příslušné výše odstupného, mnohdy v desítkách milionů eur, dosavadní rekordy. Příznivci 

české kopané si možná ještě vzpomenou na některého z elitních fotbalistů nejvyšší tuzemské 

soutěže. Ať tak, či onak, pokud se nad situací těchto sportovců laik zamyslí, bude 

pravděpodobně výsledkem v lepším případě obdiv, v tom horším pak čistá závist; jen stěží však 

závěr, že současné právní i faktické postavení profesionálního fotbalisty je v mnohém složité 

a že je třeba se zasazovat o jeho zlepšení. 

Po delší a odbornější úvaze však vyjde najevo, že pohádkově placení reprezentanti představují 

pouze velmi malou část množiny všech profesionálních fotbalistů. Řádově více je 

„bezejmenných“ hráčů průměrných či podprůměrných mužstev nejvyšších národních soutěží; 

ještě více poté fotbalistů působících v nižších profesionálních ligách. Napříč celým světem tedy 

existuje relativně mnoho sportovců, kterým se nejspíše nikdy nepodaří dosáhnout výrazných 

úspěchů či získat angažmá v nejlepších klubech, nicméně pro které přesto fotbal představuje 

zpravidla výlučný zdroj živobytí. 

Zabývat se dopodrobna právním postavením profesionálních fotbalistů tedy v žádném případě 

není ztrátou času, což nejlépe dokládá množství často mezinárodních monografií, studií 

a dalších odborných publikací vzniklých a vznikajících k danému tématu v poslední době.1 

Je třeba poznamenat, že v dané oblasti lze během několika posledních desetiletí pozorovat 

poměrně značné změny směrem k lepšímu (srov. např. situaci v belgickém fotbale v 60. letech 

minulého století a před několika lety).2 Jedním z faktorů, které měly zásadní globální dopad, 

bylo mnohokrát rozebírané rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Bosman,3 které 

výrazně usnadnilo život alespoň hráčům, jejichž profesionální smlouva vypršela. Samo o sobě 

však zdaleka nedostačovalo k vyřešení veškerých problémů spojených s fungováním celého 

                                                           
1 Např. COLUCCI, Michele; BLANPAIN, Roger; HENDRICKX, Frank (eds.). International Encyclopaedia for 

Sports Law [online]. The Hague: Wolters Kluwer International, 2004- [cit. 4. 4. 2017]. Dostupné 

z: http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?pubcode=SPORT nebo COLUCCI, Michele; HENDRICKX, Frank 

(eds.). Regulating employment relationships in professional football – a comparative analysis. International Sports 

Law and Policy Bulletin [online]. Sports Law and Policy Centre, 2014, č. 1 [cit. 7. 4. 2017]. Dostupné 

z: http://www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm 
2 BLANPAIN, Roger. What can I do for you?. Brugge: Vanden Broele Publishers, 2009, s. 127. 
3 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. 12. 1995 ve věci Union royale belge des sociétés de football 

association ASBL a další v. Jean-Marc Bosman a další (C-415/93). 
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systému; tím spíše, že se kluby nové situaci rychle přizpůsobily a prostě začaly se svými hráči 

podepisovat dlouhodobější smlouvy.4 I proto někteří autoři stále vnímají současné profesionální 

fotbalisty jako víceméně bezmocné „novodobé gladiátory, kteří jsou kupováni a prodáváni, 

najímáni a půjčováni, a pokud se neřídí příkazy svých klubů či si je dovolí kritizovat, následně 

též likvidováni.“5 

Zastánci takovýchto názorů argumentují hlavně neexistencí hráčovy reálné svobody ve volbě 

působiště. Tento stav vzniká v důsledku skutečnosti, že po dobu trvání profesionální smlouvy 

hráč v zásadě nemůže svůj dosavadní klub opustit a odejít do jiného klubu, pokud ten není 

ochoten zaplatit požadované odstupné. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy je hráč oprávněn 

svou smlouvu jednostranně ukončit; jejich rozsah je však jen velmi omezený. 

Právě možností hráče předčasně ukončit smlouvu, resp. výší finanční kompenzace, kterou je 

v takovém případě hráč povinen svému dosavadnímu klubu zaplatit, se v posledních letech 

často zabývají jak obecné soudy jednotlivých států,6 tak sportovní rozhodčí a arbitrážní orgány.7 

Přitom rozhodně nelze říci, že by dané případy byly vždy rozhodovány obdobným způsobem, 

a že by se tedy blížilo nalezení definitivního řešení celé situace uspokojivého pro všechny 

zúčastněné. Je tak poměrně pravděpodobné, že určité východisko poskytne dříve, či později až 

„nový Bosman“, který s sebou opět může přinést zásadní změnu celého globálního systému.8 

Jiní odborníci přistupují k současné situaci poněkud smířlivěji; ani oni ji ovšem zdaleka 

nevnímají jako bezproblémovou. Poukazují například na značné potíže spojené s výraznými 

odlišnostmi co do právního postavení profesionálních fotbalistů v jednotlivých státech a na 

nejasnosti ohledně jejich postavení v rámci evropského práva.9 Při přestupu z jedné země do 

druhé tak u hráče – byť i nadále vykonávajícího typově naprosto stejnou činnost – často dochází 

ke značným změnám v právech a povinnostech. 

                                                           
4 HAMERNÍK, Pavel. O vlivu práva EU na status sportovce. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní 

právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 50. 
5 BLANPAIN, Roger. 2009, op. cit., s. 125-126. 
6 Např. rozsudek Pracovního soudu v Antverpách (Arbeidshof Antwerpen) ze dne 6. 5. 2014 ve věci Mohamed 

Dahmane v. KRC Genk (2009/AH/199). 
7 Např. rozhodnutí Rozhodčího soudu pro sport (Court of Arbitration for Sport) ze dne 30. 1. 2008 ve věci Andy 

Webster (2007/A/1298/1299/1300) či rozhodnutí Rozhodčího soudu pro sport (Court of Arbitration for Sport) ze 

dne 19. 5. 2009 ve věci Matuzalem (2008/A/1519/1520); srov. BLANPAIN, Roger. 2009, op. cit., s. 129-130. 
8 BLANPAIN, Roger. 2009, op. cit., s. 129. 
9 DUVAL, Antoine; VAN MAREN, Oskar. The labour status of professional football players in the European 

Union: unity in/and/or diversity?. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, s. 4-5. Dosud nepublikováno, poskytnuto 

na vyžádání. 
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Tento problém je o to palčivější, že mezinárodní přestupy nejsou ničím neobvyklým. Trh 

s profesionálními fotbalisty je jedním z nejvíce europeizovaných a transnacionalizovaných 

vůbec.10 Např. během sezón 2011/12 a 2012/13 provedly kluby působící v pěti 

nejvýznamnějších evropských ligách celkem 5491 přestupů, z nichž pouze 1110 bylo 

vnitrostátních; podíl mezinárodních přestupů tak činil přibližně 80 %.11 

Univerzální shoda mezi jednotlivými státy, a to ani v rámci Evropské unie (EU), nepanuje ani 

na řešení jedné z klíčových otázek vztahujících se k právnímu postavení profesionálních 

fotbalistů – zda by tito sportovci měli být považováni za zaměstnance a požívat (alespoň 

v rozsahu, v jakém to specifická povaha profesionálního sportu umožňuje) výhody s tímto 

statusem spojené. Zjednodušeně řečeno, zatímco v „západních“ zemích fotbalisté obvykle 

postavení zaměstnanců mají, v „nových“ členských státech EU tomu tak mnohdy není.12 

Výhodami pracovněprávního statusu pro sportovce mohou být především právo sdružovat se 

v odborových organizacích a účastnit se kolektivního vyjednávání, různé formy nároků 

v souvislosti s pracovními úrazy (rozuměj zraněními utrpěnými během zápasů či tréninků) či 

například právo na dovolenou v odpovídající délce. Ačkoliv lze nepochybně namítat, že status 

zaměstnance sám o sobě není pro zajištění ochrany všech hráčových zájmů – zejména pro 

vyřešení problematické situace ohledně možností ukončení smlouvy (viz výše) – dostačující, 

můžeme jej rozhodně považovat za důležitý prvek a jakýsi minimální základ této ochrany. 

Mezi země, v nichž základní statusová otázka popsaná v předchozích odstavcích dosud není 

uspokojivě vyřešena, se bohužel řadí i Česká republika. Její právní řád – jak bylo opakovaně 

potvrzeno i Nejvyšším správním soudem13 – vzhledem k absenci zvláštní úpravy umožňuje, 

aby byly mezi fotbalovými kluby a jejich hráči uzavírány nejen smlouvy pracovní, ale též 

smlouvy občanskoprávního, resp. obchodněprávního charakteru, a aby tedy tito sportovci měli 

formálně postavení osob samostatně výdělečně činných. Z finančního hlediska,14 ale též 

                                                           
10 DUVAL, Antoine; VAN MAREN, Oskar. Op. cit., s. 4. 
11 FRODL, Christian. Neuer, Hummels, Müller, Götze & Co: the legal framework governing industrial relations 

in German professional football. The International Sports Law Journal [online]. Springer International Publishing, 

2016, č. 16 (1-2), s. 4 [cit. 27. 4. 2017]. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-016-0094-z 
12 SMOKVINA, Vanja. New issues in the labour relationships in professional football: social dialogue, 

implementation of the first autonomous agreement in Croatia and Serbia and the new sports labour law cases. The 

International Sports Law Journal [online]. Springer International Publishing, 2016, č. 15 (3-4), s. 164 [cit. 27. 4. 

2017]. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-015-0086-4 
13 Zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 – 78; rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 2 Afs 22/2012 – 31; rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 1 Afs 73/2011 – 167. 
14 RADOSTOVÁ, Kateřina; CHIZZOLA, Philipp. Právní postavení fotbalisty – zaměstnanec nebo osoba 

samostatně výdělečně činná?. In: KUKLÍK, Jan a kol. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012, s. 173. 
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s ohledem na mnohem větší míru flexibility v občanskoprávních vztazích,15 je toto řešení pro 

obě strany výhodnější, což ve svém důsledku vede k situaci, kdy je využíváno v drtivé většině 

(více než 90 %; dle některých zdrojů až 99 %)16 případů. Všem těmto hráčům jsou tak výhody 

zaměstnaneckého statusu odpírány. 

Lze se však domnívat, že výše popsaný režim není v České republice dlouhodobě udržitelný. 

Nutné je upozornit zejména na dokument nazvaný Dohoda ohledně minimálních požadavků na 

standardní hráčské smlouvy (Agreement Regarding Minimum Requirements For Standard 

Player Contracts) z roku 2012, jenž je – byť právně nezávazným – výsledkem sociálního 

dialogu na evropské úrovni probíhajícího mezi zástupci profesionálních hráčů, klubů, lig 

a UEFA (Union of European Football Associations – Unie evropských fotbalových asociací) 

a jenž jednoznačně hovoří o hráčských smlouvách jako o smlouvách pracovních.17 

I v této souvislosti o zavedení povinného zaměstnaneckého statusu pro profesionální fotbalisty 

dlouhodobě usiluje Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH).18 Již v roce 2013 se pak 

objevily zprávy o tom, že přinejmenším zahájení vnitrostátní debaty na dané téma důrazně 

požadovala sama UEFA, a to v dopise zaslaném generálnímu sekretáři Fotbalové asociace 

České republiky (FAČR).19 Dle některých zahraničních expertů by dále vnímání 

profesionálních fotbalistů jako osob samostatně výdělečně činných mohlo být považováno za 

nepřípustné omezení volného pohybu pracovníků dle evropského práva.20 

Konečně i v rámci české právnické veřejnosti se objevují názory, dle kterých je současná praxe 

nevyhovující, a to hlavně z toho důvodu, že činnost profesionálních fotbalistů je nejspíše 

                                                           
15 MORÁVEK, Jakub; ŠTEFKO, Martin. Profesionální sportovci v kolektivních sportech. Časopis pro právní 

vědu a praxi [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013, č. 3, s. 355 [cit. 20. 6. 2017]. Dostupné z: 

https://www.law.muni.cz/dokumenty/25887 
16 DUVAL, Antoine; VAN MAREN, Oskar. Op. cit., s. 15; Mapping the labour status of sportspeople under EU 

law. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, s. 23. Dosud nepublikováno, poskytnuto na vyžádání. 
17 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football sector 

in the European Union and the rest of the UEFA territory [online]. Čl. 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3 a 12.2 [cit. 22. 4. 

2017]. Dostupné z: http://www.ecaeurope.com/Documents/Dialogue%20social%20IX%20Final%20Version.pdf; 

SMOKVINA, Vanja. 2016, op. cit., s. 163. 
18 HAINDLOVÁ, Markéta. Employment relationships at national level: Czech Republic. In: COLUCCI, Michele; 

HENDRICKX, Frank (eds.). Regulating employment relationships in professional football – a comparative 

analysis. International Sports Law and Policy Bulletin [online]. Sports Law and Policy Centre, 2014, č. 1, s. 101-

102 a 113-114 [cit. 7. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm; Markéta 

Haindlová: „Nový rok, nové výzvy“. In: Česká asociace fotbalových hráčů [online]. 23. 2. 2017 [cit. 12. 6. 2017]. 

Dostupné z: http://www.cafh.cz/aktuality/marketa-haindlova-novy-rok-nove-vyzvy/66 
19 MÁDL, Luděk. Výstražný dopis z UEFA. Na české kluby zaútočí 3. bundesliga. In: Aktuálně.cz [online]. 9. 10. 

2013 [cit. 22. 4. 2017]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/vystrazny-dopis-z-uefa-cesky-fotbal-se-boji-3-

bundesligy/r~ca231a282fed11e3888f002590604f2e/ 
20 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 60-63. 



 

11 
 

podřaditelná pod zákonnou definici závislé práce, jež by měla být vykonávána výlučně 

v základních pracovněprávních vztazích.21 

Vzhledem k velmi obtížné aplikovatelnosti současných pracovněprávních předpisů na oblast 

profesionálního fotbalu22 však zůstává otázkou, zda by s sebou podřízení vztahů mezi hráči 

a kluby pracovněprávnímu režimu nepřineslo nutnost přijmout zcela novou, zvláštní právní 

úpravu, a případně jak konkrétně by tato úprava měla vypadat. Domnívám se, že při úvahách 

nad tímto tématem bude nepochybně třeba analyzovat a zhodnotit mimo jiné též relevantní 

právní úpravu i faktickou situaci v jiných zemích, jakož i předpisy evropského práva a vnitřní 

pravidla mezinárodních sportovních asociací. Právě tyto myšlenky byly stěžejním podnětem 

k sepsání této diplomové práce. 

Jejím cílem je nejprve nabídnout ucelené a komplexní srovnání právních úprav činnosti 

profesionálních fotbalistů ve třech vyspělých „západoevropských“ zemích – Německu, Itálii 

a Spojeném království, pro něž je společnou charakteristikou, že mají mnohaleté zkušenosti 

s fungováním ligových soutěží na nejvyšší úrovni23 i s vnímáním profesionálních hráčů jako 

zaměstnanců – a dát je do kontrastu se současnou situací v České republice; to vše pak zároveň 

doplnit o nahlédnutí do evropského práva a do vnitřních předpisů mezinárodních fotbalových 

asociací. V těchto ohledech budou v práci postupně rozebrány otázky relevantních pramenů 

práva, základního statusu profesionálních fotbalistů a dalších dotčených specifických oblastí 

a záležitostí pracovního práva i práva sociálního zabezpečení. 

Následně budou získané poznatky porovnány a jednotlivé právní úpravy budou kriticky 

zhodnoceny z hlediska jejich vhodnosti a účelnosti, ale též potenciální aplikovatelnosti v České 

republice. Na tento rozbor pak bezprostředně naváží úvahy de lege ferenda ohledně toho, jakou 

konkrétní podobu by budoucí česká právní úprava profesionálního sportu mohla nabýt. 

                                                           
21 PICHRT, Jan. Profesionální sportovec zaměstnancem?. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014; STÁDNÍK, Jaroslav. Sportovní činnost a závislá práce. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport 

a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014; BĚLINA, Tomáš. Jsou právní vztahy profesionálních 

sportovců závislou prací?. In: PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 
22 PICHRT, Jan. 2014, op. cit., s. 11-15. 
23 Viz např. UEFA rankings for club competitions. UEFA [online]. Poslední změna 6. 6. 2017. [Cit. 20. 6. 2017]. 

Dostupné z: http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/ 
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2 Relevantní prameny práva 

2.1 Německo 

V německém právním řádu specifická úprava sportu prakticky chybí; pro určení právního 

postavení profesionálních fotbalistů jsou tedy klíčové předpisy obecné povahy.24 Konkrétní 

vzájemná práva a povinnosti hráče a jeho klubu tak vyplývají zejména z §§ 241 an. a 823 an. 

občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)25 a z dalších předpisů upravujících 

některé dílčí relevantní otázky, např. zákona o ochraně před výpovědí 

(Kündigungsschutzgesetz), zákona o podnikové ústavě (Betriebsverfassungsgesetz) či zákona 

o práci na částečný úvazek a pracovních smlouvách na dobu určitou (Teilzeit- und 

Befristungsgesetz). 

K výkladu obecných předpisů a vyjasnění právního postavení profesionálních sportovců 

v Německu již dlouhodobě výraznou měrou napomáhá obsáhlá judikatura. To platí i pro 

základní statusovou otázku spočívající hlavně v odlišení „závislých“ (zaměstnanci) 

a „nezávislých“ (osoby samostatně výdělečně činné) profesionálních sportovců.26 

Důležitou roli samozřejmě hraje i soukromoprávní úprava obsažená ve vnitřních předpisech 

Německého fotbalového svazu (Deutscher Fußballbund – DFB) a hlavně Německé fotbalové 

ligy (Deutsche Fußball Liga GmbH – DFL), jež je právnickou osobou zajišťující organizaci 

dvou nejvyšších německých lig.27 Zde jde především o tzv. Licenční řád hráčů (Lizenzordnung 

Spieler),28 ale i o právně nezávaznou vzorovou smlouvu pro tzv. licenční hráče, která je v praxi 

využívána takřka všemi profesionálními kluby.29 Pro německý profesionální fotbal je naproti 

tomu charakteristická absence jakékoliv kolektivní smlouvy.30 

                                                           
24 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. Germany. In: COLUCCI, Michele; BLANPAIN, Roger; HENDRICKX, 

Frank (eds.). International Encyclopaedia for Sports Law [online]. The Hague: Wolters Kluwer International, 

2004-, s. 24 [cit. 4. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?pubcode=SPORT 
25 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 30. 
26 ŠTEFKO, Martin. Fotbal a hokej výkonem závislé práce s přihlédnutím k německé úpravě. In: PICHRT, Jan 

(ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 98-100. 
27 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 6. 
28 Lizenzordnung Spieler [online]. [Cit. 6. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.bundesliga.de/de/dfl/statuten/ 
29 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 12. 
30 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 3. 
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2.2 Itálie 

Itálie je zemí s dlouhou a výraznou sportovněprávní tradicí, která se datuje přinejmenším od 

konce 70. let minulého století.31 Již na jejím počátku vešel v platnost zvláštní zákon č. 1981/91, 

Pravidla pro právní vztahy mezi společnostmi a profesionálními sportovci (Norme in materia 

di rapporti tra società e sportivi professionisti),32 který je dodnes nejdůležitějším předpisem 

stanovujícím a specifikujícím status profesionálních sportovců. Zákon č. 1981/91 má zároveň 

povahu lex specialis vůči obecným pracovněprávním předpisům a mimo jiné výslovně vylučuje 

použití některých jejich ustanovení na oblast profesionálního sportu.33 Veškerá zbylá 

ustanovení pracovněprávní legislativy se nicméně aplikují subsidiárně. 

Určitou roli dále hrají též předpisy Italské fotbalové federace (Federazione Italiana Giuoco 

Calcio – FIGC) a subjektů zajišťujících organizaci jednotlivých profesionálních lig (např. Lega 

Nazionale Professionisti Serie A). Klíčový vliv mají však především kolektivní smlouvy 

uzavírané mezi Italskou asociací fotbalistů (Associazione Italiana Calciatori – AIC) na jedné 

straně a příslušnými ligovými subjekty na straně druhé.34 Právě v nich jsou konkrétně 

vymezena mnohá vzájemná práva a povinnosti hráčů a klubů. Přílohami předmětných 

kolektivních smluv pak jsou mimo jiné vzory standardních smluv, z nichž obligatorně musejí 

vycházet všechny individuální hráčské smlouvy. Tyto vzory v mnoha ohledech pouze odkazují 

na ustanovení kolektivních smluv, přičemž nad jejich rámec dávají stranám možnost sjednat si 

především strukturu a výši odměny, popř. nároky na další příspěvky či benefity.35 

2.3 Spojené království 

Ve Spojeném království je tradičně uplatňován tzv. neintervencionistický přístup k regulaci 

sportu, v důsledku čehož jsou zásahy státu do této oblasti spíše omezené a méně výrazné než 

                                                           
31 KRIŽAN, Ladislav. Právne postavenie profesionálnych futbalistov pôsobiacich vo vybraných krajinách EÚ 

z hľadiska ich vnútroštátnej legislatívy. In: UčPS [online]. 12. 7. 2011 [cit. 18. 4. 2017]. Dostupné z: 

http://www.ucps.sk/clanok-0-1451/Pravne_postavenie_profesionalnych_futbalistov_posobiacich_vo_vybranych 

_krajinach_EU_z_hladiska_ich_vnutrostatnej_legislativy.html 
32 L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti [online]. [Cit. 10. 6. 2017]. 

Dostupné z: http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/87.$plit/C_2_ContenutoGenerico 

_3814_lstSezioni_numSezione0_lstCapitoli_numCapitolo1_upfFileUpload_it.pdf 
33 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. Italy. In: COLUCCI, 

Michele; BLANPAIN, Roger; HENDRICKX, Frank (eds.). International Encyclopaedia for Sports Law [online]. 

The Hague: Wolters Kluwer International, 2004-, s. 52 [cit. 4. 4. 2017]. Dostupné z: 

http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?pubcode=SPORT 
34 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 52. 
35 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 52 a 56; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese [online]. Čl. 1.2. [Cit. 10. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://www.assocalciatori.it/normativa/professionisti; Contract – Contratto Tipo Serie A in Inglese [online]. [Cit. 

10. 6. 2017] Dostupné z: http://www.assocalciatori.it/normativa/professionisti 
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ve většině ostatních evropských zemí. Hlavní díl zodpovědnosti za regulaci tak leží přímo na 

sportovních orgánech.36 To ovšem neznamená, že by se stát prostřednictvím své legislativy a – 

jak je pro anglosaskou právní kulturu typické – zejména judikatury na úpravě sportovních 

záležitostí nepodílel vůbec. 

Je namístě vysvětlit, že ve Spojeném království neexistuje centrální fotbalová asociace ani 

žádné celostátní soutěže. Organizace fotbalu je vykonávána na úrovni jednotlivých zemí 

(Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska), z nichž každá má svou vlastní fotbalovou 

asociaci, svůj vlastní systém soutěží i své vlastní reprezentační týmy.37 Jelikož se nejeví jako 

účelné zabývat se dopodrobna zvlášť situací v každé z uvedených čtyř zemí, bude se tato práce 

v následujících kapitolách soustředit primárně na Anglii jakožto zemi největší. 

Stěžejní význam pro určení právního statusu profesionálních sportovců v Anglii má především 

již více než sto let staré rozhodnutí ve věci Walker v. Crystal Palace,38 ačkoliv se závěry v něm 

obsažené později ukázaly jako nedostačující, a byly tedy další judikaturou (netýkající se přímo 

sportu, nicméně bezpochyby aplikovatelnou) postupně doplňovány.39 Jako další příklad ve své 

době přelomového judikátu přímo ovlivňujícího postavení profesionálních fotbalistů lze uvést 

rozhodnutí ve věci Eastham v. Newcastle United.40 Značnou důležitost dále mají i mnohá jiná 

soudní rozhodnutí řešící obecnější pracovněprávní otázky.41 Pokud jde o právní předpisy, nelze 

opomenout především zákon o právech souvisejících se zaměstnáváním z r. 1996 (Employment 

Rights Act 1996).42 

Z relevantních předpisů vydaných „fotbalovými“ subjekty lze jmenovat především Pravidla 

a předpisy asociace (Rules and Regulations of The Association) vydané anglickou Fotbalovou 

asociací (The Football Association – FA)43 a tzv. Příručku Premier League (Premier League 

Handbook) vydanou společností organizující nejvyšší anglickou ligovou soutěž (Premier 

League Limited).44 Právě tento dokument obsahuje též závazný vzor profesionální hráčské 

smlouvy, z něhož jsou smluvní strany povinny vycházet a jenž poměrně podrobně vymezuje 

                                                           
36 GARDINER, Simon. United Kingdom. In: COLUCCI, Michele; BLANPAIN, Roger; HENDRICKX, Frank 

(eds.). International Encyclopaedia for Sports Law [online]. The Hague: Wolters Kluwer International, 2004-, 

s. 17 [cit. 4. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?pubcode=SPORT 
37 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 30. 
38 Rozhodnutí ve věci Walker v. Crystal Palace Football Club ([1910] 1 KB 87 CA). 
39 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 67-69. 
40 Rozhodnutí ve věci Eastham v. Newcastle United FC Ltd ([1964] Ch 413). 
41 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 75-80. 
42 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 67. 
43 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 33. 
44 Premier League Handbook – Season 2016/17 [online]. [Cit. 12. 6. 2017]. Dostupné z: 

https://www.premierleague.com/publications 
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rámec jejich právního vztahu. Lze doplnit, že se obsah zmíněného vzoru zakládá na 

kolektivních smlouvách, které jsou uzavírány mezi Asociací profesionálních fotbalistů 

(Professional Footballers‘ Association – PFA) a Premier League Limited a které jinak samy 

o sobě dle anglického práva nejsou právně závazné.45 

2.4 Česká republika 

Jak již bylo stručně nastíněno výše, český právní řád v současnosti neobsahuje žádnou zvláštní 

úpravu statusu profesionálních sportovců či jejich smluvních vztahů se sportovními kluby. 

Nezbývá proto než aplikovat obecné právní předpisy, a to především občanský zákoník; spíše 

v ojedinělých případech pak mohou být uvedené vztahy namísto toho podřízeny režimu 

zákoníku práce. 

Značný význam lze v té souvislosti přisuzovat rozhodovací činnosti soudů, a to zejména 

judikátům Nejvyššího správního soudu zabývajícím se primárně záležitostmi souvisejícími se 

zdaněním příjmů sportovců.46 Právě tato judikatura i pro tzv. kolektivní sporty včetně fotbalu 

explicitně připustila výkon profesionální sportovní činnosti nejen v pracovněprávních vztazích 

dle zákoníku práce, nýbrž též na základě inominátních smluv uzavíraných dle občanského 

zákoníku, podle nichž jsou sportovci v postavení osob samostatně výdělečně činných.47 Jak již 

bylo zmíněno výše, důsledkem této situace je drtivá převaha posledně jmenovaných případů. 

Vzhledem k faktu uvedenému v předchozí větě nepřipadá v úvahu ani sdružování fotbalistů 

v odborových organizacích; tím pádem nemohla být v tomto sektoru uzavřena žádná kolektivní 

smlouva. Důležitý právní rámec pro vztahy mezi fotbalisty a kluby však tvoří vnitřní legislativa 

FAČR. Konkrétní požadavky na profesionální smlouvy jsou obsaženy především 

v jejím Přestupním řádu,48 přičemž se v prakticky totožné podobě objevují i v nezávazných 

vzorech profesionálních hráčských smluv vydaných Výkonným výborem FAČR.49 

                                                           
45 PARRISH, Richard. Employment relationships at national level: England. In: COLUCCI, Michele; 

HENDRICKX, Frank (eds.). Regulating employment relationships in professional football – a comparative 

analysis. International Sports Law and Policy Bulletin [online]. Sports Law and Policy Centre, 2014, č. 1, s. 138 

[cit. 7. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm 
46 Zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 – 78; rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 2 Afs 22/2012 – 31; rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 1 Afs 73/2011 – 167. 
47 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 – 78, bod 28. 
48 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky [online]. [Cit. 3. 6. 2017]. Dostupné z: 

https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1 
49 Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 2/2016 – Vzory profesionálních smluv [online]. [Cit. 

3. 6. 2017]. Dostupné z: https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/65?category=3 
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2.5 Evropské právo 

Na základě čl. 6 písm. e) a čl. 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) má EU 

pravomoc podporovat, koordinovat a doplňovat činnost členských států mj. též v oblasti sportu. 

Daná ustanovení však EU neposkytují pravomoc uvedenou oblast uceleně harmonizovat; patrně 

i proto lze označit jednotlivé prvky současného právního postavení profesionálního sportovce 

v systému evropského práva za poněkud nekonzistentní.50 

Důležitou roli zde hraje zejména rozhodovací činnost Soudního dvora Evropské unie (SDEU). 

Především již v úvodu této práce zmíněné rozhodnutí ve věci Bosman mělo za následek 

diametrální změny ve fungování celého (globálního, nejen evropského) přestupového systému 

a trhu s profesionálními fotbalisty.51 Zmínit lze též v jistém smyslu navazující judikát v případu 

Bernard,52 jakož i mnohá dřívější rozhodnutí vycházející z prostředí jiných odvětví sportu.53 

Jak bude vysvětleno na příslušných místech níže, na profesionální fotbalisty působící 

v jednotlivých členských státech pravděpodobně lze aplikovat též některé relevantní předpisy 

sekundárního evropského práva, zejména několik „pracovněprávních“ směrnic.54 

Alespoň okrajovou zmínku i na tomto místě si zaslouží též Dohoda ohledně minimálních 

požadavků na standardní hráčské smlouvy. Ta je totiž přímým výsledkem evropského 

sociálního dialogu vedeného pod dohledem Evropské komise.55 Výsledný dokument konkrétně 

vymezuje minimální požadavky na profesionální hráčské smlouvy a své signatáře zavazuje 

k tomu, aby vyvinuli úsilí směřující k implementaci těchto požadavků na vnitrostátní úrovni 

v takovém rozsahu, v jakém to bude možné.56 

                                                           
50 HAMERNÍK, Pavel. 2014, op. cit., s. 57. 
51 HAMERNÍK, Pavel. 2014, op. cit., s. 50. 
52 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 3. 2010 ve věci Olympique Lyonnais SASP v. Olivier 

Bernard a Newcastle UFC (C-325/08). 
53 Např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 7. 1976 ve věci Gaetano Donà v. Mario Mantero (C-

13-76) a rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. 4. 2000 ve věci Jyri Lehtonen a Castors Canada Dry 

Namur-Braine ASBL v. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (C-176/96). 
54 Především Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na 

dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS [online]. [Cit. 28. 4. 2017]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1498525877330&uri=CELEX:31999L0070 a Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby 

[online]. [Cit. 28. 4. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1498525925687 

&uri=CELEX:32003L0088 
55 SMOKVINA, Vanja. 2016, op. cit., s. 163. 
56 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football sector 

in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 18. 
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2.6 Předpisy FIFA 

Důsledkem tzv. pyramidové struktury celosvětového fotbalu, kdy jsou – zjednodušeně řečeno 

–  jednotliví hráči i kluby zpravidla členy národní fotbalové asociace, která je sama členem 

příslušné kontinentální asociace a zároveň FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association – Mezinárodní federace fotbalových asociací),57 je, že vzájemné právní postavení 

profesionálního fotbalisty a jeho klubu je velmi výrazně ovlivněno též celosvětově platnými 

a účinnými vnitřními předpisy FIFA. Ačkoliv byla jejich relevantní ustanovení mnohdy přejata 

do (výše zmíněných) předpisů jednotlivých národních asociací, je vhodné je zmínit i zvlášť. 

Upozornit lze především na Pravidla FIFA o statusu a přestupech hráčů (FIFA Regulations on 

the Status and Transfer of Players) upravující zejména základní požadavky na formu i obsah 

profesionálních smluv uzavíraných mezi hráči a kluby, jakož i na možnosti jejich předčasného 

ukončení, samozřejmě včetně přestupu hráče do jiného klubu.58 

3 Definice, kategorizace a status profesionálních fotbalistů 

3.1 Německo 

Jedním z úskalí vztahujících se k určení právního statusu fotbalistů v Německu je, že v právním 

řádu této země chybí jakékoliv pozitivní vymezení pojmu „zaměstnanec“. Předmětnou definici 

je tedy nezbytné odvozovat z judikatury a odborné literatury, přičemž bývá zpravidla uváděno, 

že zaměstnancem je osoba, která na základě soukromoprávní smlouvy poskytuje služby jiné 

osobě, a to ve vztahu osobní závislosti na ní.59 Objevují se zde tedy dvě základní podmínky, 

které musejí být zároveň splněny – existence soukromoprávní smlouvy a vztah osobní závislosti 

zaměstnance na zaměstnavateli. 

Pokud jde o prve zmíněný požadavek, jeho účelem je především vyloučit aplikovatelnost 

pracovního práva na případy, kdy jsou služby poskytovány např. v rámci služebního poměru.60 

Z pohledu sportu je zde ovšem důležité vysvětlit, že považovat danou podmínku za splněnou je 

možné v zásadě toliko tehdy, pokud je sportovec skutečně vázán smluvní právní povinností 

vykonávat sportovní činnost pro klub. Zpravidla tedy nepostačí pouhá existence členského 

                                                           
57 EXNER, Jan. Fotbalová pyramida ve světle práva EU: Zneužívá FIFA vůči klubům své dominantní postavení?. 

In: PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 208-210. 
58 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016) [online]. [Cit. 4. 6. 2017]. Dostupné z: 

https://www.fifa.com/about-fifa/official-documents/law-regulations/ 
59 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 101. 
60 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 101. 
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vztahu mezi hráčem a klubem a s tím související podřízení se vnitřním pravidlům klubu, jak je 

tomu u většiny amatérských fotbalistů. Ke splnění dané podmínky je dále třeba, aby byl 

sportovec za svou činnost klubem odměňován, a to nikoliv pouze v rozsahu náhrady nákladů, 

které v dané souvislosti sám vynakládá.61 

Naplnění požadavku existence osobní závislosti zaměstnance na zaměstnavateli pak bývá 

německou teorií i judikaturou posuzováno na základě dvou dílčích kritérií – jednak míry 

integrace zaměstnance do organizační struktury zaměstnavatele, jednak rozsahu 

zaměstnavatelových oprávnění k udělování instrukcí a příkazů zaměstnanci. Tato oprávnění 

spočívají především v možnosti autoritativně určovat, kdy, na jakém místě a jakým způsobem 

má zaměstnanec své služby zaměstnavateli poskytovat. Právě skutečnost, že zaměstnanec není 

oprávněn si sám rozvrhovat a plánovat vlastní pracovní dobu, bývá pokládána za 

nejcharakterističtější znak jeho osobní závislosti na zaměstnavateli.62 

Některé zdroje navíc coby další nezbytný předpoklad pro klasifikaci vztahu jako 

pracovněprávního explicitně uvádějí též povinnost zaměstnance poskytovat své služby osobně, 

a to výlučně jednomu zaměstnavateli.63 

Naplnění výše popsaných podmínek je však vždy nutno posuzovat individuálně s ohledem na 

veškeré okolnosti konkrétního případu, přičemž rozhodující je v první řadě faktická povaha 

vztahu hráče a klubu; teprve podpůrně lze přihlédnout k úmyslu smluvních stran.64 

Ještě než bude na základě výše zmíněných kritérií přistoupeno ke zodpovězení základních 

otázek statusu fotbalistů působících v Německu, je nutné upozornit na skutečnost, že se hráči 

na základě tzv. Pravidel hry (Spielordnung),65 vnitřního předpisu DFB, dělí do tří různých 

skupin. § 8 zmíněného předpisu totiž vymezuje kategorie amatérů (Amateure), smluvních hráčů 

(Vertragsspieler) a licenčních hráčů (Lizenzspieler). 

Amatérem je hráč vykonávající sportovní činnost pouze na základě svého členství v klubu 

a nepobírající za ni žádnou odměnu s výjimkou náhrady účelně vynaložených nákladů 

                                                           
61 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 103-104. 
62 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 101-102. 
63 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 14. 
64 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 102, 104. 
65 Spielordnung [online]. [Cit. 6. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.dfb.de/verbandsservice/verbandsrecht/satzung-

und-ordnungen/ 
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v maximální výši 249,99 eur měsíčně.66 Smluvní hráč (neoficiálně též „poloprofesionál“)67 je 

též členem svého klubu; nad rámec toho s ním má však uzavřenu ještě písemnou smlouvu, na 

jejímž základě za svou činnost dostává odměnu převyšující jím vynaložené náklady a dosahující 

výše minimálně 250 eur měsíčně.68 

Licenční hráč naproti tomu není členem svého klubu a dokonce ani DFB. Právním základem 

jeho sportovní činnosti jsou dvě rozdílné smlouvy: profesionální smlouva, kterou uzavírá se 

svým klubem, a tzv. licenční smlouva, kterou uzavírá s Ligovým svazem (Ligaverband – 

samostatnou asociací 36 klubů dvou nejvyšších německých lig, 1. a 2. Bundesligy, která 

zajišťuje organizaci těchto soutěží)69 a v níž se především podřizuje vnitřním předpisům 

Ligového svazu i DFB. Uzavření licenční smlouvy je nezbytným předpokladem k tomu, aby 

fotbalista mohl nastupovat k utkáním soutěží organizovaných Ligovým svazem.70 

Obecně lze říci, že licenční hráči jsou německou judikaturou i odbornou literaturou jednoznačně 

vnímáni jako zaměstnanci.71 Mají s klubem uzavřenu písemnou soukromoprávní smlouvu, na 

jejímž základě jsou povinni mu poskytovat své služby a oprávněni dostávat za to odměnu, která 

zpravidla mnohonásobně převyšuje jejich náklady. Jejich osobní závislost na klubu pak lze 

spatřovat ve smluvní povinnosti řídit se pokyny klubu (resp. jeho zástupců, zejména trenérů), 

hlavně pokud jde o účast na trénincích a zápasech, dodržování taktických pokynů, ale i účast 

na marketingových či sponzorských akcích.72 Jelikož je fotbalista samozřejmě vždy součástí 

týmu, nemůže být pochyb ani o jeho integraci do organizační struktury klubu.73 Evidentně 

splněna je i podmínka osobního výkonu činnosti výlučně pro jednoho zaměstnavatele.74 

Na překážku uvedenému závěru není ani skutečnost, že známější a populárnější licenční hráči 

mohou vstupovat do dalších individuálních smluvních vztahů se třetími subjekty, přičemž tyto 

vztahy jsou svou povahou podnikatelské; většinou jde o různé formy reklamy či marketingu. 

                                                           
66 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 26; Spielordnung. Op. cit., § 8 odst. 1. 
67 SIENICKI, Jan. Employment relationships at national level: Germany. In: COLUCCI, Michele; HENDRICKX, 

Frank (eds.). Regulating employment relationships in professional football – a comparative analysis. International 

Sports Law and Policy Bulletin [online]. Sports Law and Policy Centre, 2014, č. 1, s. 176 [cit. 7. 4. 2017]. Dostupné 

z: http://www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm 
68 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 26; Spielordnung. Op. cit., § 8 odst. 2. 
69 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 174-175. 
70 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 175-176; Spielordnung. Op. cit., § 8 odst. 3. 
71 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 27; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 176. 
72 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 104-105; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 174; FRODL, 

Christian. 2016, op. cit., s. 14-15. 
73 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 27. 
74 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 15. 
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Zde totiž hráč vystupuje samostatně, mimo rámec svého pracovněprávního vztahu s klubem 

a nikoliv jako součást jeho organizační struktury, a získané příjmy netvoří součást jeho mzdy.75 

Na rozdíl od licenčních hráčů lze v případě amatérů aplikaci pracovněprávního režimu v zásadě 

vyloučit – i oni sice jsou určitým způsobem integrováni ve struktuře svého klubu, nicméně 

nevykonávají svou činnost na základě soukromoprávní smlouvy, která by je k tomu právně 

zavazovala, ani nemají vůči klubu nárok na odměnu převyšující jimi vynaložené náklady.76 

Jedinou skutečně problematickou a nejednoznačnou kategorií tak zůstávají smluvní hráči. Pro 

posouzení jejich právního statusu je vždy nutné pečlivě zvážit a poměřit všechny relevantní 

okolnosti daného případu, přičemž rozhodující v zásadě je, zda povinnosti hráče vycházející 

z jeho členství v klubu převažují nad povinnostmi založenými smlouvou, kterou s klubem 

uzavřel, či zda je tomu naopak. Obecně platí, že v prvním případě hráč zaměstnancem klubu 

není, ve druhém ano. Německé soudy se ve své rozhodovací praxi opakovaně přiklánějí jak na 

jednu, tak i na druhou stranu; za klíčové kritérium přitom považují zejména poměr mezi výší 

odměny, kterou hráč od klubu pobírá, a výší nákladů, které hráč v souvislosti se svou činností 

pro klub účelně vynakládá.77 

Lze tedy uzavřít, že ve dvou nejvyšších německých ligách působí profesionální licenční hráči, 

kteří jsou na základě ustálené judikatury i názorů odborné veřejnosti považováni za 

zaměstnance svých klubů. V nižších soutěžích se pak lze setkat s „poloprofesionály“, jejichž 

právní postavení se případ od případu různí a závisí především na výši pobírané odměny, 

a amatéry, které za zaměstnance považovat nelze. 

3.2 Itálie 

Jak již bylo popsáno výše, právní poměry související s profesionálním sportem jsou v italském 

právním řádu komplexně upraveny ve zvláštním zákoně č. 1981/91. Právě ten ve svém 

čl. 2 obsahuje legislativní definici, dle níž se za profesionální sportovce považují „sportovci, 

trenéři, techničtí a sportovní ředitelé a atletičtí trenéři, kteří za odměnu vykonávají sportovní 

činnost trvalé povahy,“ pokud tato jimi vykonávaná činnost spadá do rámce sportovních 

odvětví řízených Italským národním olympijským výborem (Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano – CONI); její výkon konkrétní osobou zároveň musí podléhat schválení příslušnou 
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národní federací zastřešující dané sportovní odvětví a musí probíhat v souladu s pravidly této 

federace.78 

Navazující čl. 3 stejného zákona pak explicitně stanovuje, že výkon činnosti profesionálního 

sportovce musí probíhat na základě pracovní smlouvy podléhající režimu daného zákona. Dále 

jsou vyjmenovány též tři výjimky z daného pravidla; při naplnění alespoň jedné z nich pak 

předmětný sportovec vykonává svou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná. 

Konkrétně jde o situace, kdy se buď předmětná sportovní činnost vztahuje k jednorázové 

sportovní akci nebo k několika navazujícím akcím konaným v rámci krátkého období, nebo kdy 

sportovec není smluvně vázán k účasti na trénincích, či kdy je předmětná sportovní činnost, byť 

má trvalou povahu, vykonávána nejvýše v rozsahu osm hodin týdně, pět dnů měsíčně či třicet 

dní ročně.79 Je nicméně evidentní, že činnost profesionálního fotbalisty může kteroukoliv 

z daných podmínek naplnit jen stěží. 

Z výše uvedené definice profesionálního sportovce přímo vychází též kategorizace fotbalistů 

dle Interních organizačních pravidel FIGC (Norme organizzative interne della FIGC).80 Dle 

jejich čl. 27 se hráči v Itálii dělí na profesionály, neprofesionály (amatéry) a mladistvé hráče. 

Profesionálové jsou hráči, kteří za odměnu vykonávají sportovní činnost trvalé povahy pro 

jeden z klubů působících ve třech nejvyšších ligových soutěžích, přičemž jsou zároveň jeho 

členy.81 Zástupce této skupiny je tedy v souladu s výše uvedeným nutné považovat za 

zaměstnance. 

Neprofesionály se rozumí fotbalisté, kteří působí (jako členové) v jednom z klubů Národní 

amatérské ligy (Lega Nazionale Dilettanti), či kteří hrají fotbal výlučně pro rekreaci. Interní 

organizační pravidla FIGC přitom výslovně stanovují, že činnost neprofesionálů nesmí být 

konána jako práce, a to závislá ani nezávislá.82 Tito hráči tedy neuzavírají se svými kluby 

pracovní smlouvy; mohou s nimi nicméně uzavírat dohody ekonomického charakteru ohledně 

nároků na příspěvky na dopravu, na náhradu účelně vynaložených nákladů či i na určitou formu 

                                                           
78 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 53; 
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80 Norme organizzative interne della F.I.G.C. [online]. [Cit. 10. 6. 2017]. Dostupné z: 
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odměny. Částky vyplácené hráčům jsou sice omezeny, nicméně mohou dosahovat značné výše 

– jednorázový roční paušál může činit až 28 158 eur.83 Současná právní úprava, dle níž činnost 

těchto fotbalistů vůbec nelze klasifikovat jako práci, je i v té souvislosti některými autory 

vnímána jako poněkud nedořešená.84 

Konečně právní poměry mladistvých hráčů (v zásadě od osmi do osmnácti let) se řídí zvláštními 

pravidly, lišícími se navíc podle zařazení hráče do podkategorií (mladiství – Giovani, mladiství 

amatéři – Giovani dilettanti, registrovaní mladiství – Giovani di serie).85 Jejich podrobný popis 

by však značně přesahoval rámec této práce. 

Skutečnost, že i neprofesionální hráči mohou pobírat (a ve vyšších amatérských soutěžích často 

opravdu pobírají)86 v souvislosti se svou sportovní činností od klubů nemalé peněžní částky, 

může komplikovat jejich zcela jednoznačné odlišení od profesionálů. Svůj díl viny na tom nese 

zejména stručnost výše citované definice profesionálního sportovce dle zákona č. 1981/91, 

resp. profesionálního fotbalisty dle Interních organizačních pravidel FIGC. Mnozí zástupci 

italské odborné veřejnosti se proto přiklánějí k názoru, že je v praxi vhodné danou definici 

doplňovat o další prvek, a sice, že profesionálem je jen takový sportovec (resp. fotbalista), který 

vykonává sportovní činnost jako své primární – či spíše jediné – povolání.87 

V souhrnu lze konstatovat, že základní otázky právního statusu fotbalistů jsou v Itálii přímo 

řešeny zvláštním zákonem a dotvářeny vnitřními předpisy FIGC. Hráči působící ve třech 

nejvyšších soutěžích jsou profesionály a mají postavení zaměstnanců; naproti tomu hráči 

působící ve čtvrté či nižší soutěži jsou amatéry, kteří – přestože od klubů mohou pobírat 

nezanedbatelné peněžní částky – nesmějí svou činnost vykonávat jako práci. Na rozdíl od 

Německa zde neexistuje žádný mezistupeň mezi uvedenými dvěma režimy. 

3.3 Spojené království 

V legislativě Spojeného království přesnou a jednoznačnou definici pojmu „zaměstnanec“ 

nenajdeme. Jeden z nejdůležitějších pracovněprávních předpisů, zákon o právech souvisejících 

se zaměstnáváním z r. 1996, sice stanovuje, že „zaměstnancem je osoba, jež uzavřela pracovní 
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smlouvu nebo na základě takové smlouvy pracuje,“88 nicméně je evidentní, že toto vymezení 

samo o sobě nepostačuje. Zásadní roli v tomto ohledu tedy hraje judikatura.89 

Příznačné přitom je, že v Anglii se soudy stanovením právního statusu profesionálních 

fotbalistů zabývaly již v roce 1910. Právě tehdy spatřilo světlo světa rozhodnutí ve věci Walker 

v. Crystal Palace,90 které v dané souvislosti zavedlo tzv. test kontroly (control test), obecně 

použitelný pro odlišení zaměstnanců od osob samostatně výdělečně činných. Tento test spočívá 

v posouzení, zda osoba zadávající práci má ve vztahu k osobě vykonávající práci možnost 

určovat pouze to, jaká práce má být vykonána, či i to, jakým způsobem má být vykonána. Pouze 

ve druhém případě se pak jedná o zaměstnance.91 

Soud v návaznosti na to odmítl argument vznesený jednou ze stran, dle kterého se profesionální 

hráč od „obyčejného pracovníka“ liší tím, že se při výkonu své činnosti sám rozhoduje, jakým 

způsobem bude při hře využívat svých specifických schopností, a že do tohoto jeho rozhodování 

klub v zásadě nemůže nijak zasahovat. Dle soudu je totiž fotbalista na základě výslovných 

ustanovení své smlouvy vázán povinností řídit se veškerými obecnými pokyny klubu; přímo 

během zápasů je pak povinen respektovat též instrukce kapitána týmu či jiné osoby v obdobném 

postavení. Na celé věci pak nemůže nic změnit ani skutečnost, že fotbalista při plnění 

zmíněných pokynů a instrukcí současně uplatňuje také vlastní úsudek.92 Bylo tedy dovozeno, 

že profesionální fotbalista je ve smyslu výše popsaného testu „pod kontrolou“ svého klubu, 

a proto má postavení zaměstnance.93 

Právě citovaný judikát je dodnes považován za jeden ze základních kamenů pro rozlišování 

zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, a to nejen ve sportovním sektoru.94 

Postupem času nicméně vyšlo najevo, že aplikace testu kontroly nemůže být sama o sobě 

dostačující. Soudy tak dnes zaměřují svou pozornost též na to, zda předmětná osoba vykonává 

svou práci na vlastní účet, či na účet jiné osoby (zaměstnavatele). V profesionálním fotbale – 

                                                           
88 Employment Rights Act 1996 [online]. Čl. 230 odst. 1 [cit. 6. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/contents 
89 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 67. 
90 Rozhodnutí ve věci Walker v. Crystal Palace Football Club ([1910] 1 KB 87 CA). 
91 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 67-68; Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. 

cit., s. 31-32. 
92 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 67-68; Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. 

cit., s. 31-32; rozhodnutí ve věci Walker v. Crystal Palace Football Club ([1910] 1 KB 87 CA). 
93 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 32; PARRISH, Richard. 2014, op. 

cit., s. 134. 
94 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 34. 
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na rozdíl od individuálních sportů – však riziko ztráty vždy nese klub; ani uplatnění tohoto 

kritéria tak nemůže na zaměstnaneckém statusu profesionálních fotbalistů nic změnit.95 

Zdánlivě zcela jasnou situaci ovšem částečně komplikuje kategorizace fotbalistů dle vnitřních 

předpisů anglické FA a společností organizujících nejvyšší ligovou soutěž (Premier League 

Limited), resp. druhou až čtvrtou nejvyšší ligovou soutěž (The Football League Limited). Tyto 

předpisy totiž nevymezují ani nepoužívají pojem „profesionální fotbalista“ (či jakoukoliv jeho 

přímou obdobu) a neřeší jednoznačně ani to, kteří hráči jsou, či naopak nejsou zaměstnanci. 

Namísto toho dělí veškeré hráče působící v Anglii do několika kategorií,96 přičemž zásadní je 

zejména rozlišení hráčů smluvních (contract players) a nesmluvních (non-contract players),97 

resp. smluvních a amatérských (amateur players).98 

Právní postavení smluvních hráčů je ještě poměrně jasné – ze všech příslušných definic 

vyplývá, že jde o hráče vykonávajícího svou činnost na základě písemné pracovní smlouvy.99 

Není tedy důvod pochybovat o tom, že se jedná o zaměstnance. 

Pojem nesmluvních hráčů je nicméně v předpisech The Football League Limited vymezen 

v zásadě pouze tak, že jde o hráče, kteří provozují svou činnost, aniž by měli uzavřenu 

písemnou pracovní smlouvu,100 tedy prakticky jako přesný opak hráčů smluvních. V té 

souvislosti je nutné upozornit, že již zmiňovaný klíčový pramen britského pracovního práva, 

zákon o právech souvisejících se zaměstnáváním z r. 1996, výslovně připouští existenci platné 

pracovní smlouvy i v jiné než písemné formě,101 což potenciálně otevírá cestu k tomu, aby za 

zaměstnance svých klubů mohli být považováni i nesmluvní či amatérští hráči. 

Podle některých autorů přitom lze pro takový závěr nalézt opodstatnění přímo v ustanoveních 

Pravidel a předpisů asociace vydaných anglickou FA. Ta totiž mimo jiné říkají, že veškeré 

„stálé platby“ vyplácené nesmluvním hráčům ze strany klubů musejí podléhat srážkám na daň 

z příjmů a na tzv. národní pojištění (National Insurance).102 Právě užití pojmu „stálé platby“ 

                                                           
95 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 68; Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., 

s. 32. 
96 Rules and Regulations of The Association – Season 2016-2017 [online]. S. 91 [cit. 12. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://www.thefa.com/football-rules-governance/lawsandrules/rules-of-the-association; EFL Regulations 

[online]. Čl. 1.1 [cit. 12. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.efl.com/-more/governance/efl-rules--regulations/; 

Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., čl. A.1.124. 
97 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 33. 
98 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., čl. A.1.7. 
99 Rules and Regulations of The Association – Season 2016-2017. Op. cit., s. 89; EFL Regulations. Op. cit., čl. 1.1; 

Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., čl. A.1.44. 
100 Rules and Regulations of The Association – Season 2016-2017. Op. cit., s. 90; EFL Regulations. Op. cit., čl. 1.1. 
101 Employment Rights Act 1996. Op. cit., čl. 230 odst. 2. 
102 Rules and Regulations of The Association – Season 2016-2017. Op. cit., s. 107. 
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(v originále „salaried payments“, což lze chápat jako odkaz na výraz „salary“ označující 

mzdu) pak zmínění odborníci považují za poměrně jasný náznak existence pracovní smlouvy 

mezi daným hráčem a jeho klubem. V každém případě lze konstatovat, že otázka eventuálního 

přiznání pracovněprávního statusu i (některým) nesmluvním hráčům zatím nebyla vyřešena, 

neboť se jí dosud nezabývaly anglické soudy.103 

Naproti tomu pojem amatérských hráčů, jenž je užíván předpisy platnými pro Premier League, 

výslovně odkazuje na definici amatérů dle Pravidel FIFA o statusu a přestupech hráčů104 (viz 

níže); jsou jimi tedy fotbalisté, kteří buď nepobírají od svého klubu odměnu ve výši převyšující 

jimi vynaložené náklady (v takovém případě by bylo možné o pracovněprávním statusu 

uvažovat jen stěží), nebo – nezávisle na výši své odměny – nemají se svým klubem uzavřenu 

písemnou smlouvu (pak na ně lze vztáhnout výklad obsažený v předchozích dvou odstavcích). 

Stručně shrnuto, profesionální fotbalisté v Anglii samozřejmě uzavírají se svými kluby písemné 

smlouvy, díky čemuž spadají do kategorie smluvních hráčů, a jsou tedy – dle relevantní 

judikatury s více než stoletou historií – bezpochyby zaměstnanci svých klubů. Právní postavení 

nesmluvních, resp. amatérských hráčů již tak jasné není, přičemž možnost aplikace 

pracovněprávního režimu i na tyto případy v zásadě nelze zcela vyloučit. 

3.4 Česká republika 

V českém právním řádu je pro posouzení, zda má výkon určité činnosti být podřízen 

pracovněprávnímu režimu, klíčová podřaditelnost dané činnosti pod definici závislé práce ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákoníku práce. Dle něho je závislou prací „práce, která je vykonávána ve 

vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle 

pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.“ 

Z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu pak lze dovodit, že jistý význam v tomto 

ohledu je třeba přiznat též znaku soustavnosti předmětné činnosti, jakož i prvkům, které jsou 

v současnosti (od účinnosti novely provedené zákonem č. 365/2011 Sb.) považovány za 

podmínky (tedy nikoliv definiční znaky) výkonu závislé práce a jsou uvedeny v § 2 odst. 2 

zákoníku práce – jde o výkon práce za odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele (popřípadě na jiném dohodnutém místě).105 

                                                           
103 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 33. 
104 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., čl. A.1.7.; FIFA Regulations on the Status and Transfer 

of Players (2016). Op. cit., čl. 2. 
105 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 65-66 a 69-71. 
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Všechna uvedená kritéria je tak nutné aplikovat i na činnost profesionálního fotbalisty. 

Bezpochyby naplněn zde bude znak osobního výkonu práce, neboť daný výkon je vázán 

na osobu a schopnosti konkrétního sportovce, který se v tomto ohledu pochopitelně nemůže dát 

zastoupit kýmkoliv jiným.106 Stejně tak lze bez větších problémů dovodit, že profesionální 

fotbalista vykonává svou činnost jménem svého klubu a nikoliv svým vlastním. Je to právě 

klub, jenž jako celek soupeří s jinými kluby a dosahuje sportovních výsledků, které jsou mu 

následně připisovány v tabulkách příslušných soutěží.107 Lze ovšem poznamenat, že i v rámci 

klubových soutěží jsou samozřejmě zaznamenávány též individuální statistiky hráčů, např. 

počty vstřelených gólů; přitom často právě tyto ukazatele rozhodují o budoucí kariéře daného 

sportovce. Celkový závěr o hráčově výkonu činnosti jménem klubu tímto asi narušen není, 

nicméně nemusí být absolutně jednoznačný.108 

Dále není důvod pochybovat o tom, že je profesionální fotbalista vázán pokyny svého klubu. 

To se samozřejmě nejvýrazněji projevuje přímo během utkání a v souvislosti s nimi – je to 

trenér (jakožto zástupce klubu), kdo rozhoduje o tom, kteří hráči do zápasu nastoupí, a kdo 

hráčům před utkáním i během něj uděluje detailní taktické pokyny. Kromě toho jsou fotbalisté 

samozřejmě povinni řídit se pokyny klubu (resp. trenéra) týkajícími se tréninku, ale např. též 

vhodné regenerace a životosprávy, a to i ve svém volném čase.109 

Poslední zákonný znak, existence vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, do jisté míry souvisí se znakem předcházejícím. Profesionální hráč je povinen 

takřka bezvýhradně respektovat instrukce a příkazy svého klubu, které se týkají nejen výkonu 

jeho činnosti, ale značně jej omezují i v soukromém životě. V profesionální smlouvě pak bývá 

zakotvena i povinnost fotbalisty zdržet se výkonu sportovní činnosti pro jiný klub; často však 

i obecně jakékoliv další výdělečné činnosti. V důsledku výše uvedeného je sportovec na svém 

klubu osobně závislý, což vede ke vzniku jeho podřízeného postavení.110 

Poněkud sporným může být znak soustavnosti dovozený Nejvyšším správním soudem. 

V případě jeho striktní aplikace by totiž bylo možné dojít k závěru, že výkonem závislé práce 

není např. ani krátkodobá činnost konaná na základě dohody o provedení práce. Případné 

naplnění tohoto znaku u profesionálního fotbalisty bude v každém případě zřejmě záviset na 

                                                           
106 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 67; STÁDNÍK, Jaroslav. 2014, op. cit., s. 77. 
107 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 68; STÁDNÍK, Jaroslav. 2014, op. cit., s. 76. 
108 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 68. 
109 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 67-68; STÁDNÍK, Jaroslav. 2014, op. cit., s. 76-77. 
110 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 69; STÁDNÍK, Jaroslav. 2014, op. cit., s. 75-76. 
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délce příslušné smlouvy s klubem. Hranici mezi soustavnou a příležitostnou činností je těžké 

stanovit, nicméně s ohledem na skutečnost, že v profesionálním fotbale v zásadě nepřichází 

v úvahu spolupráce hráče a klubu vztahující se např. jen k jednomu či dvěma zápasům, je snad 

možné dovodit, že je předmětný znak naplněn.111 

Naproti tomu nesporným faktem je, že profesionální fotbalista svou práci vykonává za 

odměnu.112 Děje se tak na odpovědnost klubu, neboť právě ten (a ne jednotliví hráči) odpovídá 

za výsledky dosažené v soutěžích; nutné je však zmínit i prvky osobní odpovědnosti hráčů 

vyplývající např. z individuálních disciplinárních provinění.113 Činnost profesionálního 

fotbalisty je dále vykonávána na náklady klubu, neboť právě ten zajišťuje hráčům odpovídající 

sportovní zázemí a vybavení, jakož i stravu, dopravu a ubytování při soustředěních. 

V některých případech v praxi jsou ovšem tyto náklady hráčům následně fakturovány; tato 

skutečnost by mohla nasvědčovat spíše existenci nezávislého než závislého vztahu.114 

Sportoviště, na nichž jsou konány tréninky, soustředění či zápasy, poté zřejmě není problém 

podřadit pod pojem pracovišť zaměstnavatele, popřípadě jiných dohodnutých míst. Složitější je 

ovšem situace týkající se výkonu činnosti v pracovní době – nepochybně je zde nutné uvažovat 

o pracovní době ve smyslu kogentních ustanovení zákoníku práce; těm však činnost 

profesionálního sportovce často neodpovídá.115 

V souhrnu lze konstatovat, že zatímco někteří autoři zastávají názor, že činnost profesionálních 

fotbalistů bezpochyby naplňuje všechny znaky závislé práce (avšak důsledná aplikace 

pracovněprávních norem patrně není možná),116 jiní poukazují na to, že o naplnění téměř 

kteréhokoliv z těchto znaků lze vést diskuse, a že tedy zdaleka nelze dospět k takto 

jednoznačnému závěru.117 

Faktická situace je však spíše než teoretickými úvahami zásadně ovlivněna zejména judikaturou 

Nejvyššího správního soudu. Ten ve svém rozhodnutí sp. zn. 2 Afs 16/2011 ze dne 29. 11. 2011 

mimo jiné uvedl: 

„Povaha hráčské činnosti pro sportovní klub její smluvní zakotvení formou samostatné 

výdělečné činnosti rozhodně nevylučuje. V nyní projednávaném případě je totiž z obsahu 

                                                           
111 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 69-70; STÁDNÍK, Jaroslav. 2014, op. cit., s. 77. 
112 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 70. 
113 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 70-71. 
114 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 71. 
115 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 70. 
116 STÁDNÍK, Jaroslav. 2014, op. cit., s. 82. 
117 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 71. 
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hráčské smlouvy (koncipované jako nepojmenovaná smlouva a uzavřená podle ustanovení § 51 

občanského zákoníku [zákona č. 40/1964 Sb. – pozn. autora]) zřejmé, že se činnost sportovce 

pojmovému vymezení závislé činnosti sice velmi blíží, nicméně nedosahuje její intenzity.“118 

K tomuto závěru jej vedlo několik skutečností. Předně jde o to, že činnost profesionálního 

sportovce v sobě nezahrnuje jen účast na utkáních či trénincích, nýbrž i řadu dalších aktivit 

nezbytných pro připravenost daného sportovce (např. udržovat se v odpovídající kondici) či 

souvisejících s marketingovými zájmy klubu (např. autogramiády). Právě proto je „obtížně 

představitelné, aby specifická činnost profesionálního sportovce v běžící sezóně byla svojí 

povahou slučitelná s takovými instituty zákoníku práce, jako jsou třeba nepřetržitý odpočinek 

mezi dvěma směnami, přestávky v práci na jídlo a oddech, dny pracovního klidu anebo práce 

přesčas.“ V té souvislosti soud uvedl, že je třeba respektovat vůli smluvních stran a ponechat 

jim možnost podřídit svůj vztah namísto zákoníku práce (který by bylo nutné aplikovat 

„tvořivě“) jiné přípustné soukromoprávní úpravě, která bude lépe vyhovující.119 

Nejvyšší správní soud dále spatřuje určitý rozpor též v obvyklém způsobu odměňování 

profesionálních sportovců, které často výrazně závisí na výsledcích celého klubu (resp. týmu) 

v soutěžích, a vymyká se tedy pracovněprávnímu odměňování typicky odvislému od počtu 

odpracovaných hodin či splnění určitých úkolů ze strany jednotlivých zaměstnanců.120 Lze 

doplnit, že někteří odborníci se s tímto názorem zcela neztotožňují.121 

Dle názoru soudu „činnost profesionálního sportovce není jednoduše podřaditelná pod pojem 

„závislá práce“ ve smyslu zákoníku práce. Nelze proto vyloučit, resp. dokonce považovat za 

protiprávní, uzavírání i jiných než pracovních smluv mezi sportovci a jejich kluby.“ 

Argumentováno je dále též „normativní silou fakticity“, tedy skutečností, že dle dlouhodobě 

a obecně akceptované praxe orgánů veřejné moci mohou profesionální sportovci působit též 

jako osoby samostatně výdělečně činné, přičemž „k odklonu od této obecně akceptované praxe 

by proto musel existovat velmi silný důvod.“122 

Soud poté nicméně výslovně konstatuje, že výše uvedené neznamená, že by pracovní smlouvy 

mezi profesionálními sportovci a jejich kluby uzavírány být nemohly či dokonce nesměly.123 

                                                           
118 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 – 78, bod 28. 
119 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 – 78, bod 28. 
120 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 – 78, bod 29. 
121 STÁDNÍK, Jaroslav. 2014, op. cit., s. 80. 
122 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 – 78, bod 30. 
123 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 – 78, bod 31. 
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Lze doplnit, že k naprosto stejným závěrům dospěl Nejvyšší správní soud i v několika dalších 

případech. Konkrétně jde např. o rozsudek sp. zn. 2 Afs 22/2012 ze dne 1. 8. 2012 či rozsudek 

sp. zn. 1 Afs 73/2011 ze dne 21. 1. 2014; oba na výše citovaný rozsudek výslovně odkazují. 

Byť se zmíněný judikát sp. zn. 2 Afs 16/2011 opírá ještě o původní vymezení znaků závislé 

práce (dle § 2 zákoníku práce účinného před novelou provedenou zákonem č. 365/2011 Sb.), 

lze se domnívat, že by jeho závěry měly být aplikovatelné i v současnosti.124 

Aktuální praxe v českém profesionálním fotbale je tedy stále taková, že v drtivé většině případů 

(dle vyjádření ČAFH až 99 %)125 nejsou mezi hráči a kluby uzavírány pracovní smlouvy, nýbrž 

nepojmenované smlouvy ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Ostatně i oficiální 

vzory profesionálních smluv (ligové i standardní – viz níže), dostupné na webových stránkách 

FAČR, jsou výslovně koncipovány tímto způsobem.126 Jak již bylo nastíněno v úvodu této 

práce, příčinami uvedeného stavu jsou patrně jednak obtížná aplikovatelnost a nedostatečná 

flexibilita pracovněprávních norem, jednak finanční výhodnost daného řešení pro obě smluvní 

strany.127 

Kategorizace fotbalistů působících v České republice je provedena vnitřními předpisy FAČR, 

konkrétně jejím Přestupním řádem. Hráči jsou v zásadě děleni do tří kategorií. Ligový 

profesionální hráč má se svým klubem uzavřenu ligovou profesionální smlouvu (evidovanou 

FAČR a splňující náležitosti stanovené Přestupním řádem), na jejímž základě mu přísluší 

odměna převyšující jeho účelně vynaložené náklady a dosahující výše alespoň 10 000 Kč 

měsíčně. Výše uvedené platí i pro standardního profesionálního hráče s tím rozdílem, že má 

uzavřenu standardní profesionální smlouvu a že výše jeho odměny musí převyšovat toliko 5000 

Kč měsíčně. Konečně amatérský hráč je definován jako hráč, který (dle zde vyjmenovaných 

kritérií) není profesionálním hráčem (tedy ligovým ani standardním).128 

Lze se domnívat, že se všechny výše uvedené závěry vztahují jak na ligové, tak na standardní 

profesionální hráče, neboť jediným výrazným rozdílem v jejich postavení je výše odměny. 

Všichni tito hráči tedy teoreticky mohou být jak osobami samostatně výdělečně činnými, tak 

zaměstnanci svých klubů; v praxi však jednoznačně převažuje první varianta. Naproti tomu 

                                                           
124 BĚLINA, Tomáš. 2014, op. cit., s. 73. 
125 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 23. 
126 Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 2/2016 – Vzory profesionálních smluv. Op. cit. 
127 RADOSTOVÁ, Kateřina; CHIZZOLA, Philipp. 2012, op. cit., s. 173; HAINDLOVÁ, Markéta. 2014, op. cit., 

s. 106. 
128 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 2 odst. 1. 
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amatérští hráči v zásadě pobírají od svých klubů toliko náhradu účelně vynaložených nákladů; 

v jejich případě tedy o výdělečné činnosti vůbec nelze hovořit. 

3.5 Evropské právo 

V evropské legislativě se prakticky neobjevuje pojem „zaměstnanec“; namísto toho je 

rozlišováno hlavně mezi pracovníky ve smyslu čl. 45 an. SFEU a poskytovateli služeb ve 

smyslu čl. 56 an. SFEU. Oba tyto koncepty je však třeba vnímat jako výlučně evropské, a tedy 

nezávislé na legislativách jednotlivých členských států.129 Evropské právo tak nemá přímý vliv 

na to, jaký okruh právních vztahů podléhá pracovněprávnímu režimu na vnitrostátní úrovni. 

Vzhledem k absenci jednoznačných definic pojmů „pracovník“ a „poskytovatel služeb“ hraje 

při jejich výkladu nejdůležitější roli judikatura SDEU. Ta považuje za zásadní rozlišovací 

kritérium především existenci faktické podřízenosti dané osoby – pokud v daném právním 

vztahu přítomna je, půjde zpravidla o pracovníka, v opačném případě o poskytovatele služeb.130 

Právním postavením profesionálních sportovců se SDEU ve své rozhodovací činnosti zabýval 

již mnohokrát. Jedno z prvních klíčových rozhodnutí přišlo v případu Donà,131 v němž soud 

výslovně potvrdil, že činnost profesionálních sportovců má ekonomický a výdělečný charakter, 

a že tedy i tato skupina osob požívá výhod práva volného pohybu. Toto právo se ovšem 

samozřejmě vztahuje jak na pracovníky, tak na poskytovatele služeb. Patrně právě tato 

skutečnost zapříčinila, že se SDEU zatím v žádném ze svých následujících judikátů nezabýval 

detailním zodpovězením otázky, pod kterou z daných kategorií mají být profesionální sportovci 

podřazováni; na jejich právní postavení by to totiž mělo jen relativně zanedbatelný vliv.132 

Přesto se lze na základě jednak poměrně širokého chápání pojmu „pracovník“ ze strany SDEU, 

jednak hned několika stanovisek generálních advokátů, ale částečně též některých rozsudků 

(např. ve věci Lehtonen),133 domnívat, že kdyby byl SDEU konfrontován s nutností 

jednoznačného posouzení právního postavení profesionálních sportovců provozujících týmové 

sporty, přiklonil by se k názoru, že jde právě o pracovníky ve smyslu čl. 45 an. SFEU.134 Ani 

                                                           
129 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 37; Konsolidované znění Smlouvy 

o fungování Evropské unie [online]. Čl. 45 a 56 [cit. 28. 4. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT 
130 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 37-38. 
131 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 7. 1976 ve věci Gaetano Donà v. Mario Mantero (C-13-

76). 
132 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 39. 
133 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. 4. 2000 ve věci Jyri Lehtonen a Castors Canada Dry 

Namur-Braine ASBL v. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (C-176/96), bod 45. 
134 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 39-40. 
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to by však – jak již bylo nastíněno výše – samo o sobě nebylo ve vzájemném rozporu 

s vnitrostátní úpravou, dle které by stejné osoby byly považovány za samostatně výdělečně 

činné, jak je tomu v současnosti v České republice. 

Závěrem lze opět zmínit výsledek evropského sektorového sociálního dialogu, Dohodu ohledně 

minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy. Ze znění hned několika jejích 

ustanovení je jednoznačně patrné, že směřují k tomu, aby byl profesionálním fotbalistům 

přiznán status zaměstnanců.135 

3.6 Předpisy FIFA 

Vnitřní předpisy FIFA, které jsou závazné pro všechny členské národní fotbalové asociace, se 

otázkou, zda (a popřípadě kteří) fotbalisté mají mít status zaměstnanců svých klubů, vůbec 

nezabývají. Namísto toho Pravidla FIFA o statusu a přestupech hráčů zavádí vlastní dělení 

hráčů na profesionály a amatéry – profesionálem je každý fotbalista, který má se svým klubem 

uzavřenu písemnou smlouvu a který za svou fotbalovou činnost pobírá odměnu převyšující 

náklady, které mu v té souvislosti vzniknou; amatéry jsou pak všichni ostatní hráči.136 

Právě na skutečnosti, zda je konkrétní hráč profesionálem, pak závisí aplikovatelnost často 

velmi důležitých ustanovení daného vnitřního předpisu; jde mimo jiné např. o podmínky 

předčasného ukončení smlouvy. Těmto ustanovením je dokonce v rozhodovací praxi Komory 

FIFA pro řešení sporů (FIFA Dispute Resolution Chamber) i Rozhodčího soudu pro sport 

(Court of Arbitration for Sport – CAS) mnohdy přiznávána (částečná) aplikační přednost před 

obecnými vnitrostátními právními normami jednotlivých zemí. Z pohledu každého hráče má 

proto i tento svébytně a paralelně existující „fotbalový“ status zásadní význam.137 

4 Forma a obsah profesionální smlouvy 

4.1 Německo 

Licenční řád hráčů, vnitřní předpis vydaný DFL, zakotvuje požadavek na písemnou formu 

profesionálních smluv licenčních hráčů.138 Pokud však jde o jejich obsah, je smluvním stranám 

ponechána značná volnost – v zásadě je nutné jen to, aby smlouva byla v souladu se všemi 

                                                           
135 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3 a 12.2. 
136 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 2; Mapping the labour status of 

sportspeople under EU law. Op. cit., s. 42-43. 
137 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 43 a 45. 
138 Lizenzordnung Spieler. Op. cit., § 6 odst. 1; FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 10. 
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vnitřními předpisy a pravidly DFB a DFL, aby uváděla jednoznačnou identifikaci hráčského 

agenta, jenž se na jejím sjednávání podílel, a aby obsahovala ustanovení o převodu hráčových 

osobnostních práv na klub, potažmo i na DFL (viz níže).139 

Všechny ostatní záležitosti si smluvní strany mohou sjednat, jak uznají za vhodné. Jelikož však 

kluby zpravidla užívají předpřipravených smluv, které vždy pouze přizpůsobí konkrétnímu 

hráči, je třeba upozornit na relevantní pravidlo zakotvené v § 307 odst. 1 BGB, dle něhož jsou 

ustanovení takovýchto smluv neúčinná, pokud v rozporu s dobrou vírou neodůvodněně 

znevýhodňují druhou smluvní stranu (zde tedy hráče). K takovému znevýhodnění může dojít 

i v důsledku nejasnosti či nesrozumitelnosti daných ustanovení.140 

V praxi však – i přes výše popsanou smluvní volnost – takřka všechny profesionální kluby 

vycházejí z právně nezávazné modelové smlouvy pro licenční hráče vydané DFL. Díky této 

skutečnosti lze podobu právních vztahů mezi licenčními hráči a kluby považovat za uniformní, 

a to i navzdory situaci, kdy v daném sektoru nebyla uzavřena žádná kolektivní smlouva.141 

4.2 Itálie 

Italský zákon č. 1981/91 vymezuje základní požadavky na formu i obsah profesionálních 

sportovních smluv ve svém čl. 4. Smlouva předně musí být uzavřena v písemné formě, a to pod 

sankcí absolutní neplatnosti. Musí zároveň vycházet ze vzorové standardní smlouvy, kterou 

vydává vždy národní federace zastřešující příslušné sportovní odvětví po dohodě se zástupci 

dotčených stran. V případě fotbalu jsou takovéto standardní smlouvy vydávány pro jednotlivé 

profesionální soutěže, a to na základě příslušných kolektivních smluv, k nimž jsou přímo 

přiloženy.142 Standardní smlouva představuje základní rámec právního vztahu mezi fotbalistou 

a klubem, který je v každém individuálním případě třeba doplnit a specifikovat, typicky např. 

o konkrétní podmínky odměňování.143 

Čl. 4 zmíněného zákona dále vyjmenovává několik požadavků na obsah profesionálních smluv, 

jež jsou aplikovatelné v jakémkoliv sportovním odvětví. Ty jsou v případě fotbalu zohledněny 

                                                           
139 Lizenzordnung Spieler. Op. cit., § 6 odst. 2-4; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 177; FRODL, Christian. 2016, 

op. cit., s. 10-11. 
140 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 178. 
141 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 12 a 20; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 177-178. 
142 Viz Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit.; Contract – Contratto Tipo Serie A in 

Inglese. Op. cit.; dále srov. kolektivní smlouvy a standardní hráčské smlouvy pro nižší ligové soutěže dostupné 

z http://www.assocalciatori.it/normativa/professionisti 
143 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 56-57; 

L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 4. 
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již v rámci standardních smluv, resp. kolektivních smluv, na jejichž aplikaci standardní 

smlouvy výslovně odkazují. Jde především o povinnou rozhodčí doložku, o nutnost specifikace 

technických instrukcí a požadavků klubu, kterými se sportovec musí řídit, a o zákaz 

konkurenčních doložek.144 

4.3 Spojené království 

Premier League Limited v rámci svých vnitřních předpisů stanovuje, že veškeré smlouvy mezi 

kluby a hráči musejí být uzavírány v podobě odpovídající standardní smlouvě, jejíž formulář je 

součástí tzv. Příručky Premier League.145 Na stejný formulář navíc odkazují i vnitřní předpisy 

vztahující se na druhou až čtvrtou nejvyšší anglickou ligu, tedy zbývající profesionální 

soutěže.146 Z uvedeného pak logicky vyplývá též požadavek na písemnou formu smluv. 

Obsah předmětné standardní smlouvy vychází z kolektivních smluv uzavíraných mezi 

organizacemi zastupujícími hráče a kluby; zohledňuje však i vnitřní předpisy FA, FIFA 

a UEFA. Jsou jím vymezeny základní aspekty právního vztahu mezi hráčem a klubem; podobně 

jako v Itálii je pak v případě každého konkrétního hráče nutné specifikovat zejména podmínky 

odměňování.147 

4.4 Česká republika 

Formální a obsahové náležitosti profesionálních hráčských smluv v českém fotbale jsou 

upraveny legislativou FAČR, zejména jejím Přestupním řádem. Pokud jde o formu smlouvy, ta 

musí být písemná; v opačném případě daná smlouva nemůže být považována za 

profesionální.148 Co se týče obsahových náležitostí, Přestupní řád je v zásadě člení do tří skupin 

– jednu tvoří několik základních obecných ustanovení (§ 18), druhá vychází z pravidel 

stanovených vnitřními předpisy FIFA (§ 19) a konečně třetí je tvořena „náležitostmi 

stanovenými UEFA a ostatními náležitostmi“ (§ 20). Veškerá daná ustanovení dopadají 

primárně na ligové profesionální smlouvy, dle § 20 odst. 8 se však až na několik výjimek 

aplikují též na smlouvy standardní profesionální. 

                                                           
144 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.2.5; L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra 

società e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 4. 
145 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., čl. T.10. a Form 20 (Premier League Contract). 
146 EFL Regulations. Op. cit., čl. 61.2. 
147 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 138. 
148 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 2. 
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Lze poznamenat, že uvedená úprava je relativně komplexní a poměrně podrobně vymezuje 

vzájemné povinnosti jak hráče, tak klubu. Svůj odraz pak nachází též ve vzorech ligové 

i standardní profesionální smlouvy, jež byly vydány v podobě metodického pokynu 

Legislativně právního oddělení FAČR.149 Formálně proto nejsou právně závazné, nicméně 

fakticky obsahují jen málo ustanovení, která nevycházejí přímo z Přestupního řádu, a od 

kterých je tudíž možné se odchýlit. 

5 Délka trvání profesionální smlouvy 

5.1 Německo 

Problematika pracovních smluv na dobu určitou je v německém právním řádu upravena 

především v zákoně o práci na částečný úvazek a pracovních smlouvách na dobu určitou. Jeho 

§ 14 říká, že uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou je možné v zásadě jen tehdy, pokud 

její trvání nepřekročí dva roky. Uzavřít smlouvu na delší dobu lze jen v případech, kdy je to 

ospravedlnitelné legitimními materiálními důvody.150 

Výše uvedené je samozřejmě třeba aplikovat i na oblast profesionálního fotbalu. Německá 

odborná literatura již delší dobu zastává názor, že lze vyjmenovat hned několik relevantních 

důvodů spočívajících ve „zvláštní povaze dané činnosti“,151 o něž je možné uzavírání smluv na 

dobu určitou v tomto sektoru opřít. Jde zejména o zájem fanoušků na průběžném obměňování 

kádru, o taktickou flexibilitu mužstev klubu, o nevyhnutelný pokles výkonnosti sportovců 

s narůstajícím věkem či o ochranu kariérních zájmů hráčů, z jejichž pohledu často představuje 

přestup do jiného klubu logický krok, a je pro ně tak výhodnější, pokud nejsou ve 

svém současném klubu vázáni dlouhodobě.152 

V této souvislosti je vhodné zmínit nedávné poměrně zásadní judikáty pracovních soudů první 

i druhé instance v případu Heinz Müller v. FSV Mainz 05. Zjednodušeně řečeno v nich šlo 

o posouzení situace, kdy mezi hráčem a klubem byla nejprve uzavřena pracovní smlouva na 

dobu určitou v délce trvání tří let; bezprostředně po jejím uplynutí pak došlo k uzavření další 

smlouvy, tentokrát na dobu dvou let, přičemž pokud by hráč během poslední sezóny odehrál 

alespoň určitý počet zápasů, došlo by k jejímu automatickému prodloužení o další rok. To se 

                                                           
149 Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 2/2016 – Vzory profesionálních smluv. Op. cit. 
150 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 125-126; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 181; 

FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 18. 
151 Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge [online]. § 14 odst. 1 bod 4 [cit. 6. 6. 2017]. Dostupné 

z: https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/ 
152 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 127-130; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 181-182. 
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nestalo; klub tedy považoval smlouvu za ukončenou uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. 

Hráč se nicméně obrátil na soud s návrhem na určení, že jeho smlouva je stále účinná, neboť je 

na ni třeba nahlížet jako na pracovní smlouvu na dobu neurčitou.153 

Prvoinstanční soud dal Heinzi Müllerovi za pravdu a rozhodl, že jeho smlouva s klubem má 

skutečně charakter smlouvy na dobu neurčitou, neboť zde nebyl dán žádný legitimní důvod 

ospravedlňující její uzavření na dobu určitou delší než dva roky. Předmětný rozsudek okamžitě 

způsobil pozdvižení mezi klubovými funkcionáři i širokou veřejností, neboť pokud by byl daný 

názor potvrzen i pracovními soudy vyšších stupňů, reálně by hrozilo, že prakticky „ze dne na 

den“ dojde k automatickému prodloužení smluv velkého množství fotbalistů na dobu neurčitou. 

To by samozřejmě potenciálně vedlo k dalekosáhlým změnám ve fungování celého německého 

profesionálního fotbalu, zejména jeho přestupního systému.154 

Odvolací soud nicméně prvoinstanční rozhodnutí zcela zvrátil. Uzavírání smluv na dobu 

určitou v profesionálním fotbale (i na dobu delší než dva roky) je dle jeho názoru přípustné 

právě na základě zvláštní povahy této činnosti, a to zejména ze čtyř důvodů. V první řadě jde 

o zvlášť vysokou míru nepředvídatelnosti vývoje událostí (např. zranění, změny taktiky, 

přehodnocení cílů klubu), dále o potřebu udržovat v rámci profesionálního hráčského kádru 

vyváženou věkovou strukturu, o komerčně podložený zájem diváků na postupné obměně hráčů 

a konečně též o ochranu kariérních zájmů hráčů.155 Současná praxe byla tedy shledána 

v souladu se zákonem;156 na základě opravného prostředku podaného Heinzem Müllerem se 

však věcí bude zabývat ještě Spolkový pracovní soud (Bundesarbeitsgericht).157 

Pokud jde o přípustnou délku trvání smluv licenčních hráčů, ta je určena Licenčním řádem 

hráčů v souladu s pravidly FIFA (viz níže). § 5 odst. 1 tohoto vnitřního předpisu stanoví, že 

hráčská smlouva musí být uzavřena minimálně do konce probíhající sezóny; maximální možná 

délka smlouvy pak činí pět let.158 

                                                           
153 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 18. 
154 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 18; MEKENKAMP, Kester. The Müller case: Revisiting the compatibility 

of fixed term contracts in football with EU Law. In: Asser International Sports Law Blog [online]. 13. 6. 2016 [cit. 

8. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-muller-case-revisiting-the-compatibility-

of-fixed-term-contracts-in-football-with-eu-law-by-kester-mekenkamp 
155 MEKENKAMP, Kester. 2016, op. cit. 
156 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 18-19. 
157 Heinz Müller geht in Revision. In: Spiegel [online]. 10. 5. 2016 [cit. 8. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://www.spiegel.de/karriere/heinz-mueller-geht-in-revision-a-1091648.html 
158 Lizenzordnung Spieler. Op. cit., § 5 odst. 1. 
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5.2 Itálie 

Délku smluv profesionálních sportovců v Itálii upravuje obecně přímo zákon č. 1981/91, 

konkrétně jeho čl. 5. Ten stanoví, že profesionální smlouva může být uzavřena na dobu 

maximálně pěti let, přičemž během jejího trvání může být po dohodě obou stran prodloužena.159 

V té souvislosti je nutné upozornit na obecnou italskou pracovněprávní legislativu, zejména na 

legislativní dekret č. 2015/81.160 Ten mimo jiné zakotvuje zásadu, že pracovní smlouva na dobu 

určitou smí být mezi stejnými smluvními stranami uzavřena nejvýše na práci v rozsahu 400 dnů 

v průběhu tří let. Pokud dojde k překročení tohoto limitu, hledí se na danou pracovní smlouvu, 

jako by byla uzavřena na dobu neurčitou.161 

Aplikace uvedeného pravidla v profesionálním fotbale by samozřejmě byla značně 

problematická. Na rozdíl od výše popsané situace v Německu se ovšem zdá, že mezi italskou 

odbornou veřejností panuje na věc jednoznačný názor – použití zmíněného ustanovení 

obecného pracovního práva je v profesionálním sportu vyloučeno. Je tomu tak s ohledem na 

skutečnost, že výše citovaný čl. 5 zvláštního zákona č. 1981/91 zmiňuje výlučně možnost 

uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou (nepřesahující pět let); kategorie smluv na dobu 

neurčitou tak v profesionálním sportu vůbec neexistuje.162 

5.3 Spojené království 

Dle britských nařízení o zaměstnávání na dobu určitou z r. 2002 (The Fixed-term Employees 

Regulations 2002) je třeba považovat omezení doby trvání pracovní smlouvy za neúčinné a tuto 

smlouvu za uzavřenou na dobu neurčitou, pokud předmětný pracovní poměr trvá nepřetržitě po 

dobu alespoň čtyř let a zároveň pokud nebylo ke dni uzavření pracovní smlouvy (či ke dni jejího 

posledního prodloužení) možné dané časové omezení ospravedlnit objektivními důvody.163 

Relevantní „fotbalové“ předpisy však počítají pouze s možností uzavírání profesionálních 

smluv na dobu určitou – tzv. Příručka Premier League stanovuje povinnost sjednat den konce 

                                                           
159 L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 5; FOPPEN, 

Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.2.6 a 5.2. 
160 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema 

di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 [online]. [Cit. 10. 6. 2017]. 

Dostupné z: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf 
161 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema 

di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Op. cit., Art. 13 odst. 3. 
162 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 5.2. 
163 The Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2002 [online]. Čl. 8 odst. 2 

[cit. 6. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2034/contents/made 
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doby trvání smlouvy, a to vždy na 30. červen daného roku.164 Za pozornost ovšem stojí, že 

v daných předpisech není zohledněno pravidlo FIFA (viz níže) omezující maximální délku 

smlouvy na pět let. Vzhledem k tomu, že dané pravidlo připouští v případech, kdy to legislativa 

předmětného státu umožňuje, uzavírání i delších než pětiletých smluv,165 si lze s ohledem na 

výše uvedené teoreticky představit i existenci hráčské smlouvy na dobu delší. Velkou otázkou 

by však v takovém případě patrně byla ospravedlnitelnost takto dlouhé smlouvy objektivními 

důvody, popř. též soulad takového řešení s obecnou doktrínou zákazu omezování obchodu 

(restraint of trade).166 

Pokud jde o obecnou ospravedlnitelnost uzavírání smluv na dobu určitou v profesionálním 

fotbale, určitým vodítkem je čl. 18 vzorové hráčské smlouvy pro Premier League, dle něhož 

(mimo jiné) časové omezení trvání smlouvy „reflektuje zvláštní vztah a charakteristiky 

související se zaměstnáváním fotbalových hráčů a s působením smluvních stran ve fotbale.“167 

Ze skutečnosti, že se o problematice omezení délky trvání profesionálních smluv vůbec 

nezmiňuje žádný z komplexnějších odborných souhrnů situace v britském (resp. anglickém) 

fotbale vydaných v posledních několika letech,168 lze dovodit, že praxe uzavírání smluv na dobu 

určitou v profesionálním fotbale je obecně považována za ospravedlnitelnou objektivními 

důvody a aktuálně není předmětem sporů či širších odborných diskusí. Samozřejmě však nelze 

vyloučit, že se situace v budoucnu změní. 

5.4 Česká republika 

Vzhledem k současné situaci, kdy profesionální fotbalisté působící v České republice v drtivé 

většině případů nemají postavení zaměstnanců svých klubů, samozřejmě v jejich případě nelze 

uvažovat o aplikaci zákonných ustanovení omezujících délku trvání a počet opakování 

pracovních smluv na dobu určitou (zejména § 39 zákoníku práce). U tzv. nepojmenovaných 

smluv uzavíraných dle občanského zákoníku žádná omezení tohoto typu neexistují. 

                                                           
164 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., čl. T.11. 
165 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 18 odst. 2; Commentary on the 

Regulations for the Status and Transfer of Players [online]. S. 52 [cit. 4. 6. 2017]. Dostupné z: 

https://www.fifa.com/about-fifa/official-documents/law-regulations/ 
166 Srov. BLACKSHAW, Ian. The Professional Athlete – Employee or Entrepreneur?. The International Sports 

Law Journal [online]. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, 2006, č. 3-4, s. 93-94 [cit. 10. 6. 2017]. Dostupné z: 

https://www.yumpu.com/en/document/view/8476581/islj-2006-no-3-4-tmc-asser-instituut 
167 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 18. 
168 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit.; PARRISH, Richard. 2014, op. cit.; Mapping the labour status of 

sportspeople under EU law. Op. cit. 
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Délka profesionálních smluv se tak řídí toliko vnitřními předpisy FAČR. § 19 Přestupního řádu, 

který výslovně vychází z pravidel FIFA, v té souvislosti stanoví zejména to, že profesionální 

smlouva musí být uzavřena vždy nejméně na dobu do konce soutěžního ročníku, v němž nabyla 

účinnosti, a nejvýše na dobu pěti let.169 

5.5 Evropské právo 

Z evropských právních předpisů je v tomto ohledu vhodné zmínit směrnici Rady 1999/70/ES 

týkající se pracovních smluv na dobu určitou,170 jež byla v jednotlivých zde rozebíraných 

státech transponována především prostřednictvím výše zmíněných vnitrostátních předpisů. 

Daná směrnice členským státům zejména ukládá, aby zavedly jedno nebo více ze 

tří vyjmenovaných opatření k předcházení zneužívání pracovních poměrů na dobu určitou. 

Těmi jsou „objektivní důvody ospravedlňující obnovení těchto pracovních smluv a poměrů, 

maximální celkové trvání po sobě jdoucích pracovních smluv a poměrů na dobu určitou a počet 

obnovení těchto smluv a poměrů.“171 

Důležitým faktem nicméně je, že aplikovatelnost předmětné směrnice není vázána na (již výše 

vysvětlený) pojem „pracovník“ ve smyslu evropského práva, nýbrž na pojem „zaměstnanec“ 

v pracovním poměru na dobu určitou, a to tak, jak je vymezen „platnými právními předpisy, 

kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi v každém členském státě.“172 V oblasti profesionálního 

fotbalu tak přichází v úvahu její použití jen ve státech, dle jejichž právního řádu jsou hráči 

považováni za zaměstnance svých klubů.173 

5.6 Předpisy FIFA 

Pravidla FIFA o statusu a přestupech hráčů ve svém čl. 18 odst. 2 uvádějí, že profesionální 

smlouva smí být uzavřena minimálně na dobu do konce probíhající sezóny, maximálně pak na 

dobu pěti let. Z tohoto ustanovení vycházejí podmínky nastavené výše zmíněnými vnitřními 

předpisy v Německu a v České republice; v souladu s nimi je pak i italský zákon č. 1981/91. 

                                                           
169 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 19 odst. 1. 
170 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou 

uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Op. cit. 
171 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou 

uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Op. cit., ustanovení 5 odst. 1. 
172 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou 

uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Op. cit., ustanovení 2 odst. 1. 
173 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 52. 
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Výslovně je však připuštěna výjimka z této zásady, a to v případě, že vnitrostátní zákony 

příslušné země povolují uzavírání delších než pětiletých smluv.174 Jak bylo popsáno výše, její 

aplikaci si pravděpodobně lze alespoň teoreticky představit ve Spojeném království. 

6 Povinnosti hráče 

6.1 Německo 

Povinnosti, k jejichž plnění se němečtí licenční hráči zavazují v rámci svých smluv 

vycházejících nejčastěji z nezávazného vzoru vydaného DFL (viz výše), lze v zásadě rozdělit 

na hlavní a doplňkové.175 

Základní povinností fotbalisty vůči klubu je samozřejmě vykonávat v jeho prospěch sportovní 

činnost. Tento pojem v sobě zahrnuje především účast na zápasech, k nimž je hráč nominován, 

stejně jako na všech tréninkových jednotkách a veškerých dalších formách přípravy na 

zápasy.176 Hráč je navíc při těchto činnostech povinen v plném rozsahu využívat svou energii 

a své sportovní dovednosti; někteří odborníci však považují dané smluvní ustanovení za 

neplatné vzhledem k jeho poněkud neurčité formulaci.177 

Za druhou hlavní povinnost hráče bývá považována účast na aktivitách souvisejících 

s marketingem a PR klubu. V té souvislosti je třeba zmínit, že na základě profesionální smlouvy 

dochází k převodu hráčových osobnostních práv (do té míry, do které souvisejí s jeho klubovou 

sportovní činností, a netýkají se tak pouze samotného hráče jako jednotlivce) na klub; ten je 

navíc oprávněn je pro účely centrálního marketingu dále převést na DFL.178 

Jako konkrétní příklady činností, k nimž je fotbalista v daném ohledu smluvně zavázán, pak lze 

uvést například využívání sportovního i dalšího vybavení dodaného sponzory klubu, účast na 

reklamních akcích klubových sponzorů i klubu samotného, prezentacích, autogramiádách apod. 

Souvisejícím omezením hráčovy smluvní svobody je zákaz uzavírat individuální sponzorské 

kontrakty se subjekty, které jsou konkurenty sponzorů klubu.179 

Kromě toho obsahují hráčské smlouvy řadu dalších doplňkových povinností, jejichž dodržování 

je nezbytné k tomu, aby mohly být řádně plněny povinnosti uvedené výše. 

                                                           
174 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 18 odst. 2. 
175 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 12-14; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 143. 
176 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 12; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 179. 
177 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 144. 
178 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 13; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 180. 
179 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 13; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 145. 
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Důležité jsou povinnosti přímo související s výkonem hráčovy sportovní činnosti. Fotbalista je 

i ve svém volném čase povinen žít zdravým způsobem života – musí se řídit pokyny klubu 

ohledně stravování i celkové životosprávy, zdržet se užívání návykových látek a návštěv 

nočních podniků, ale např. též provozování zdraví nebezpečných sportů. Kromě toho bývá hráči 

zpravidla zakázána jakákoliv vedlejší výdělečná činnost vykonávaná bez souhlasu klubu. 

Fotbalista je též povinen podrobit se veškeré zdravotní péči poskytované klubovým lékařem, 

jemuž také musí neprodleně hlásit jakékoliv zranění či nemoc, které utrpí.180 

Dále je hráči uložen zákaz jakéhokoliv chování, které by mohlo vést k poškození dobrého 

jména klubu. Hráč také bez předchozího souhlasu klubu nesmí činit žádná veřejná prohlášení 

o sportovních záležitostech, ať už v médiích, či např. na sociálních sítích.181 Skutečná účinnost 

a vymahatelnost obou těchto zákazů je však dle některých názorů sporná, neboť první z nich je 

značně neurčitý, druhý pak až příliš výrazně zasahuje do hráčova práva na svobodu projevu.182 

Fotbalista je dále povinen zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných klubových informací,183 

jakož i nenarušovat integritu sportu – zejména se zdržet sázení na utkání soutěží, jichž se jeho 

klub účastní, nepřijímat v souvislosti se svou činností jakékoliv peněžní částky od třetích stran 

a nevlastnit žádné akcie či podíly v jiných klubech.184 Přísně zakázáno je samozřejmě užívání 

jakéhokoliv dopingu.185 

V případě, že se hráč dopustí zaviněného porušení některé ze svých povinností, je klub 

oprávněn přistoupit k disciplinárním sankcím. Nejzávažnější prohřešky mohou v krajním 

případě vyústit v jednostranné okamžité zrušení hráčovy profesionální smlouvy (jak bude 

popsáno níže); mírnějšími prostředky jsou pak napomenutí, dočasné vyloučení z účasti na 

zápasech, popř. i dalších činnostech klubu, a zejména smluvní pokuta.186 

Smluvní pokuta může dle vzorové smlouvy vydané DFL dosahovat maximálně výše hráčovy 

hrubé mzdy za jeden měsíc, čímž je pravděpodobně učiněno zadost obecnému požadavku BGB 

na přiměřenost smluvních pokut.187 Jako problematičtější se však jeví naplnění dalšího ze 

                                                           
180 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 146-147; FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 12; 

SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 179-180. 
181 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 14; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 147. 
182 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 147. 
183 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 147-148. 
184 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 180; FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 14. 
185 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 148; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 180; FRODL, 

Christian. 2016, op. cit., s. 13-14. 
186 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 158-159; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 185. 
187 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 185-186. 
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stěžejních principů vyplývajících z BGB, dle kterého z příslušných smluvních ujednání musí 

být jasně patrné, jaké chování může vést k udělení jakého druhu a výše sankce.188 Vzorová 

smlouva totiž v tomto ohledu toliko obecně stanoví, že klub může hráči udělit smluvní pokutu 

za porušení některé z povinností vyjmenovaných v §§ 2, 7 a 8.189 

Otázka dostatečné určitosti takovéhoto vymezení dosud nebyla v judikatuře190 ani v odborné 

literatuře jednoznačně vyřešena. Někteří autoři argumentují specificitou sportu, přiklánějí se 

k méně striktnímu výkladu výše zmíněného zákonného ustanovení a zastávají názor, že pokud 

ujednání o smluvních pokutách odkazují na konkrétní individuálně formulované povinnosti 

a pokud jsou příslušné sankce vyvážené, jsou daná ujednání platná.191 

Z názorů jiných odborníků však vyplývá, že je otázkou, do jaké míry lze zejména druhý z těchto 

požadavků mít za splněný z pohledu vzorové smlouvy vydané DFL. Ta totiž stanovení výše 

sankce v každém konkrétním případě svěřuje výhradně do diskrece klubu, což vede ke značné 

nepředvídatelnosti v tomto ohledu. Hráči si nemohou být předem jisti, jaké sankce jim za jejich 

jednání hrozí. Současnou úpravu smluvních pokut tak lze považovat za vágní a neurčitou, a tedy 

neplatnou.192 

Sankce vyloučení z účasti na činnostech klubu pak s sebou nese zásah do hráčova práva na 

zaměstnání, resp. na přidělování práce (viz níže kapitolu o povinnostech klubu). Ten může být 

přípustný pouze v situacích, kdy je hráčova účast pro klub dočasně objektivně nepřijatelná, 

např. v případě hráčovy návštěvy nočního podniku den před zápasem.193 

6.2 Itálie 

Povinnosti profesionálního fotbalisty v Itálii jsou definovány především v kolektivních 

smlouvách uzavíraných s platností pro jednotlivé soutěže, jejichž součástmi jsou závazné vzory 

individuálních hráčských smluv. V této kapitole bude rozebrána situace týkající se nejvyšší 

ligy, Serie A.194 

I v Itálii je samozřejmě základní povinností fotbalisty vykonávat pro klub sportovní činnost. 

Tím se rozumí zejména účastnit se veškerých tréninků a oficiálních i přátelských utkání; to vše 

                                                           
188 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 159; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 186. 
189 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 185. 
190 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 159. 
191 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 159. 
192 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 186. 
193 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 186. 
194 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit. 
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v rámci organizačního uspořádání určeného klubem a podle jím stanovených pravidel a jím 

udílených technických instrukcí.195 

Tyto instrukce často výrazně zasahují i do hráčova osobního a soukromého života. Taková 

omezení jsou však považována za přípustná s ohledem na zvláštní povahu profesionálního 

sportu, finanční zájmy jednotlivých aktérů i vysoká očekávání veřejnosti.196 Je sice explicitně 

stanoveno, že sám hráč musí dané pokyny či pravidla nejprve akceptovat; jejich případné 

odmítnutí však nesmí být bezdůvodné.197 V každém případě jsou závazné toliko ty instrukce 

klubu, které lze ospravedlnit souvislostí s požadavky na výkon hráčovy sportovní činnosti.198 

Dána je též obecně formulovaná povinnost fotbalisty dbát o své fyzické i mentální zdraví 

a zdržet se jakýchkoliv činností, které by mohly ohrozit jeho bezpečí, zdravotní stav 

a vrcholovou kondici.199 Hráčům je dále zakázáno provozovat vedle fotbalu jakoukoliv další 

sportovní či jinou výdělečnou činnost, pokud není předem písemně schválena ze strany 

klubu.200 

Stejně jako klub je hráč povinen přísně dodržovat pravidla stanovená zákonem, CONI a FIGC, 

pokud jde o ochranu zdraví a boj proti dopingu. Hráč se musí podrobit pravidelným 

i preventivním prohlídkám a kontrolám, jakož i odebírání vzorků krve a moči.201 

Fotbalista musí mít bezplatný přístup k primární zdravotní péči poskytované klubem.202 Pokud 

se sám rozhodne využít zdravotnických služeb nespadajících do tohoto rámce, je povinen to 

klubu včas oznámit; vždy přitom musí jít o služby poskytované lékařskými profesionály 

a zařízeními, jež mají nezpochybnitelné postavení a dobré jméno.203 V případě, že se zdravotní 

stav fotbalisty zhorší následkem zranění či nemoci vzniklých mimo výkon sportovní činnosti 

                                                           
195 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 57; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 7.2., 10.1. 
196 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 58. 
197 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 10.4. 
198 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 58; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 10.4. 
199 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 58; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 9.1. 
200 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 58; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 8.1.-8.3. 
201 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 58-59; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 9.2. 
202 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 14.2. 
203 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 14.3. 
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pro klub, je hráč povinen o tom neprodleně informovat klub a do tří dnů mu předložit příslušnou 

zdravotnickou dokumentaci.204 

Další důležitou doplňkovou povinností hráče je přísně respektovat svou loajalitu vůči klubu 

a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno klubu.205 Kolektivní 

smlouva dále výslovně uvádí, že hráč není oprávněn zasahovat do technických, manažerských 

a korporátních rozhodnutí klubu.206 

Závěrem lze podotknout, že italské profesionální smlouvy neobsahují žádná výslovná 

ustanovení o využívání hráčových osobnostních práv ze strany klubu či o povinnostech hráče 

souvisejících s marketingem či PR klubu. Záležitosti tohoto charakteru bývají často upraveny 

samostatně v rámci zvláštních (např. licenčních) smluv uzavíraných paralelně se smlouvami 

pracovními.207 

Způsoby, kterými je možné sankcionovat porušení hráčových povinností, jsou v případě 

Serie A taxativně vyjmenovány a poměrně podrobně upraveny přímo v kolektivní smlouvě. 

Nejmírnějším prostředkem je slovní varování ze strany klubu; následuje smluvní pokuta, 

snížení odměny, dočasné vyloučení z tréninků a předzápasové přípravy mužstva a nejtvrdší 

sankci představuje okamžité zrušení profesionální smlouvy (viz níže příslušnou kapitolu).208 

Typická je zde výrazná role Arbitrážního panelu, který je orgánem složeným z rozhodců 

dosazených subjekty zastupujícími profesionální fotbalové hráče a kluby, ale též trenéry 

a sportovní ředitele.209 Klub sám totiž výlučně rozhoduje prakticky toliko o slovním varování 

hráče.210 Je sice též oprávněn udělit hráči smluvní pokutu; v takovém případě se nicméně hráč 

může přímo odvolat právě k Arbitrážnímu panelu, který jeho případ přezkoumá ve zrychleném 

řízení.211 Pokud klub rozhodne o dočasném vyloučení fotbalisty z týmu, musí o tom dokonce 

Arbitrážní panel sám ihned vyrozumět; v následném zrychleném řízení před tímto orgánem pak 

                                                           
204 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 61; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 15.3. 
205 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 57; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 10.2. a 10.3. 
206 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 57; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 10.6. 
207 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 83-84. 
208 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 65; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 11.1. 
209 Organi a partecipazione mista – Organi di Giustizia Sportiva. FIGC [online]. [Cit. 10. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://www.figc.it/it/35/3129/Struttura.shtml 
210 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 63-64. 
211 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 11.1. 
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mohou být zároveň projednávány i požadavky hráče vůči klubu, a to včetně případné náhrady 

škody či okamžitého zrušení smlouvy.212 

Pokud jde o výši smluvní pokuty, ta nesmí přesahovat 25 % hráčovy měsíční odměny; v případě 

kumulace několika porušení smlouvy během jednoho měsíce pak 50 % měsíční odměny.213 

Odlišnou, především kompenzační povahu má sankce snížení hráčovy odměny, jež je 

využívána především v případech diskvalifikace hráče národními či mezinárodními 

sportovními orgány a jež může činit maximálně 50 % odměny náležející hráči za období, 

k němuž se vztahuje.214 

6.3 Spojené království 

Též závazný vzor hráčské smlouvy pro anglickou Premier League (používaný i v ostatních 

profesionálních soutěžích v zemi) specifikuje povinnosti hráče vůči klubu poměrně podrobně. 

Základem je samozřejmě opět povinnost hráče vykonávat ve prospěch klubu sportovní činnost, 

jež je chápána jako účast na zápasech klubu, do nichž je hráč nasazen, jakož i na trénincích 

a dalších formách přípravy, jež mohou být konány na jakémkoliv rozumně zvoleném místě.215 

Přitom je hráč povinen vždy plně využívat svých schopností a dovedností.216 

V zájmu zajištění své maximální připravenosti ke sportovním výkonům je pak fotbalista 

povinen udržovat se ve vrcholové fyzické kondici a zdržet se všech činností, které by jeho 

kondici mohly ohrozit, jakož i činností, které by mohly oslabit jeho mentální či fyzickou 

schopnost hrát a trénovat.217 Zvlášť zdůrazněn je pak zákaz jakýchkoliv aktivit, jejichž 

provádění by mohlo vést k zániku nároku na pojistné plnění z pojištění uzavřeného klubem pro 

případy zhoršení hráčova zdravotního stavu.218 

Fotbalista je vázán též dalšími povinnostmi, jež mu mohou být ze strany klubu ukládány 

v souvislosti s výše uvedeným. Jejich rozsah není ve vzorové smlouvě nijak specifikován, 

avšak musí být přiměřený.219 Podobnou povahu má povinnost hráče řídit se veškerými 

                                                           
212 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 11.1. 
213 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 65; 
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instrukcemi pověřených zástupců klubu, které jsou v souladu se zákonem. 

Z pracovněprávní judikatury přitom lze dovodit, že se takové pokyny mohou týkat 

i zaměstnancova (hráčova) vzhledu, oblékání či chování ve volném čase.220 

Hráč může hrát fotbal pouze za svůj klub, případně v souladu s jeho pověřením či příslušnými 

vnitřními pravidly.221 Vedle toho nesmí provozovat jakékoliv další podnikání, zaměstnání či 

sportovní činnost, pokud to klub předem písemně neschválí; dané omezení se však nevztahuje 

na investování finančních prostředků, které nezasahuje do plnění hráčových smluvních 

povinností.222 

V rámci péče o zdraví se fotbalista v první řadě zavazuje klubu poskytovat veškerou svou 

zdravotní dokumentaci;223 dále je povinen podstupovat klubem požadované lékařské i zubní 

prohlídky a případně se podrobit předepsané léčbě či ošetření.224 Nesmí naopak (s výjimkou 

naléhavých případů) podstoupit jakoukoliv léčbu či ošetření, o kterých by nejprve podrobně 

neinformoval klub a nevyčkal na jeho souhlas.225 Hráč je též povinen klubu okamžitě hlásit 

jakékoliv zranění či nemoc, které utrpí.226 

Fotbalistovi je zakázáno činit cokoliv, co by mohlo poškodit dobré jméno klubu či fotbalu jako 

celku. V té souvislosti je hráč též povinen předem informovat klub o jakýchkoliv veřejných 

mediálních prohlášeních, která se chystá činit.227 

Poměrně detailně jsou ve vzorové smlouvě upraveny povinnosti hráče související 

s marketingovými a PR aktivitami klubu, jeho sponzorů i samotné ligy. Účasti na souvisejících 

událostech (např. rozhovorech či fotografováních) je fotbalista povinen věnovat až šest hodin 

týdně.228 Kdykoliv během výkonu sportovní činnosti je pak povinen užívat pouze klubem 

schválené ošacení a vybavení; výslovně je uveden též zákaz jakékoliv propagace subjektů 

konkurujících sponzorům klubu.229 Svá vlastní osobnostní práva může fotbalista využívat 

                                                           
220 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 3.1.6; 

GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 78. 
221 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 3.1.7. 
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v zásadě libovolně, pokud o tom nejprve uvědomí klub; nesmí se však jednat o jejich využití 

v klubovém kontextu (např. fotografie hráče jako člena týmu).230 

Poněkud specifickou povinností hráče výslovně zakotvenou ve smlouvě je pak neužívat jako 

své obvyklé bydliště takové místo, které je klubem odůvodněně shledáno jako nevyhovující 

z hlediska požadavků na hráčův výkon sportovní činnosti.231 

Rámec právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v Anglii dotváří i obecné 

povinnosti dovozené judikaturou; v kontextu profesionálního sportu by dle některých autorů 

bylo možné uvažovat např. o uplatnění povinnosti zachovávat mlčenlivost či povinnosti 

náležité péče (reasonable care), při jejímž porušení vedoucímu ke vzniku škody na straně klubu 

by hráč mohl být povinen k její náhradě.232 

Porušení smluvních povinností ze strany hráče může vést k zahájení disciplinárního řízení, při 

jehož vedení se klub musí řídit relativně podrobnou úpravou obsaženou v samostatné příloze 

vzorové smlouvy pro Premier League.233 Pokud jde o její hmotněprávní stránku, možnými 

druhy sankcí jsou ústní či písemné varování, smluvní pokuta ve výši maximálně dvoutýdenní 

(či v případě opakovaného porušení povinností až čtyřtýdenní) základní mzdy, zákaz 

navštěvování klubového zázemí (tj. faktické vyloučení hráče z týmu) na dobu až čtyř týdnů 

a v nejzávažnějších případech jednostranné ukončení hráčské smlouvy.234 

Značně detailně je pak vymezen procesní průběh disciplinárního řízení. Na jeho počátku klub 

vždy musí danou věc řádně prošetřit; v té souvislosti je oprávněn hráči až na 14 dnů zakázat 

vstup do klubového zázemí.235 Pokud se poté klub rozhodne v řízení pokračovat, je povinen 

hráče písemně vyrozumět o veškerých relevantních skutečnostech a o místě a čase ústního 

jednání. V rámci tohoto jednání musí být hráči zejména poskytnuta možnost, aby se k věci 

vyjádřil.236 Proti následně vydanému rozhodnutí se hráč může odvolat k vedení klubu, které 

následně věc projedná v dalším ústním jednání; při něm bude hráči opět umožněno vyjádřit se. 
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Pokud hráč nesouhlasí ani s rozhodnutím vedení klubu, je oprávněn se dále odvolat 

k příslušným orgánům subjektu organizujícího ligu.237 

V rámci celého disciplinárního řízení je navíc fotbalista oprávněn být doprovázen či zastupován 

kapitánem týmu, popř. delegátem či jiným funkcionářem hráčské asociace PFA.238 

6.4 Česká republika 

Povinnosti fotbalistů působících v České republice jsou vymezeny především ustanovením § 20 

odst. 3 Přestupního řádu FAČR;239 v takřka totožné podobě se objevují též v nezávazných 

vzorech profesionálních smluv vydaných FAČR.240 

Základní závazek hráče vykonávat pro klub sportovní činnost zahrnuje povinnost účasti na 

trénincích, soustředěních a zápasech; to vše dle hráčových nejlepších schopností.241 V rámci 

plnění této povinnosti se hráč musí podřídit časovému a organizačnímu režimu klubu,242 

dodržovat pokyny trenérů a realizačního týmu,243 vynakládat maximální úsilí k dosažení 

sportovních cílů klubu,244 dodržovat pokyny a vnitřní předpisy klubu,245 podřizovat se 

rozhodnutím orgánů a managementu klubu246 a dodržovat denní rozpis povinností hráče 

stanovený klubem.247 Za zmínku stojí, že princip tzv. best effort, tedy povinnost fotbalisty 

vynakládat maximální úsilí a plně využívat veškeré své schopnosti, bývá někdy považován za 

prakticky nevymahatelný.248 

Hráč je dále povinen „dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat zásady denního režimu 

profesionálního sportovce, správné výživy a životosprávy, hygieny, regenerace a rehabilitace,“ 

jakož i neužívat jakýkoliv doping.249 Bez předchozího písemného souhlasu klubu pak hráč 
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243 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. h). 
244 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. j). 
245 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. m). 
246 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. n). 
247 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. t). 
248 KUČERA, Vít. Specifické smluvní vztahy ve sportovním právu. In: KUKLÍK, Jan a kol. Sportovní právo. 

Praha: Auditorium, 2012, s. 148. 
249 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. i). 
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nesmí vykonávat žádnou další sportovní činnost;250 provozování vedlejších výdělečných 

činností jiného charakteru však nijak omezeno není. 

Co se týče lékařské péče, fotbalista je povinen podstupovat na žádost klubového lékaře 

pravidelné prohlídky a ošetření,251 podrobovat se stanoveným léčebným procedurám,252 

neprodleně klubu oznamovat utrpěná zranění či nemoci a s výjimkou naléhavých případů 

nepodstupovat bez předchozího informování klubového lékaře žádná lékařská ošetření.253 

Hráč je též vázán povinností vystupovat na veřejnosti v duchu morálních zásad a upevňovat 

dobré jméno klubu,254 zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se činnosti klubu255 

a nezúčastňovat se sázek či her v souvislosti s utkáními klubu.256 

Pokud jde o marketingovou činnost, fotbalista se musí účastnit společenských akcí pořádaných 

klubem. Na veřejnosti, zejména v situacích zaznamenávaných médii, je pak povinen nosit 

takové oblečení a vybavení, jaké je stanoveno klubem.257 Úprava využívání hráčových 

osobnostních práv je víceméně ponechána na smluvních stranách; pouze jako doporučení je 

zmíněna zásada, že by hráč měl mít možnost svá individuální práva využívat sám, pokud to 

není v rozporu s ujednáními mezi klubem a jeho sponzory; práva týkající se hráče jako součásti 

týmu by naopak měl mít možnost využívat klub.258 

Specifickou kategorií povinností, která souvisí s vnímáním hráče jako osoby samostatně 

výdělečně činné, pak zakotvují ustanovení § 20 odst. 3 písm. a) a c) – e) Přestupního řádu. Hráč 

tak v klubu musí působit na vlastní účelně vynaložené náklady, pravidelně fakturovat klubu 

sjednanou odměnu, řádně a včas odvádět daně a pojistné na zdravotní a sociální pojištění 

a konečně též mít uzavřeno individuální zdravotní pojištění pro krytí nákladů spojených 

s případným zraněním či nemocí. 

Poměrně zajímavým faktem je existence hráčovy výslovné povinnosti informovat klub 

o případných disciplinárních trestech, které si s sebou přenáší ze svých předchozích působišť, 

a nést odpovědnost za škodu, která případným nesplněním této povinnosti klubu vznikne.259 

                                                           
250 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. q). 
251 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. s). 
252 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. i). 
253 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. r). 
254 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. h). 
255 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. l). 
256 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. p). 
257 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. k). 
258 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 5 písm. d). 
259 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. o). 
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Pokud jde o následky porušení povinností ze strany hráče, lze současnou úpravu považovat za 

velice strohou a vágní. Přestupní řád FAČR sice stanoví, že profesionální smlouva musí 

obsahovat vymezení pokut, jejichž zaplacení může klub v souvislosti s porušením povinností 

hráče požadovat; konkrétní úpravu však ponechává především na vnitřních předpisech 

samotného klubu.260 

To je patrné i z příslušného ustanovení vzoru ligové profesionální smlouvy, které uvádí toliko 

následující: „Pokud hráč porušuje některé povinnosti, kterými je vázán na základě této 

smlouvy, klub může požadovat zaplacení pokut v závislosti na závažnosti přestupku, a to 

v souladu s disciplinárními předpisy klubu.“261 Citované ustanovení je natolik neurčité, že 

z něho nelze vůbec dovodit, jakých smluvních povinností se týká, jaký charakter hráčova 

jednání pro vznik povinnosti zaplatit smluvní pokutu předpokládá, ani jakou maximální výši 

pokut připouští. Vše je takřka bezvýhradně svěřeno úpravě obsažené ve vnitřních předpisech 

klubu. 

Fotbalista má sice právo vyslovit (za účasti kapitána týmu) s disciplinárním rozhodnutím klubu 

nesouhlas; jediným důsledkem tohoto kroku je však povinnost klubu tento nesouhlas 

s předmětným hráčem projednat.262 

6.5 Evropské právo 

Katalog hráčských povinností, které mají být obsaženy v každé profesionální smlouvě, 

obsahuje též Dohoda ohledně minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že se drtivá většina předmětných povinností ve velmi podobné formě 

objevuje v jednotlivých výše rozebraných zemích, a že tedy již byla popsána a vysvětlena 

v rámci předchozího výkladu, omezí se tato kapitola spíše na jejich výčet. 

Fotbalistovi by v rámci profesionální smlouvy měly být ukládány následující povinnosti: hrát 

v zápasech, k nimž byl nominován, využívaje svých nejlepších schopností; účastnit se tréninků 

a přípravy na zápasy dle instrukcí svých nadřízených; žít zdravým stylem života a udržovat se 

ve vynikající fyzické kondici; řídit se přiměřenými pokyny zástupců klubu (včetně např. změny 

trvalého bydliště); účastnit se sportovních i komerčních událostí klubu; dodržovat klubová 

pravidla (včetně disciplinárních pravidel, se kterými byl seznámen před podpisem smlouvy); 

                                                           
260 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 5 písm. e). 
261 Vzor – Ligová profesionální smlouva. Op. cit., čl. VII. 
262 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 5 písm. b); Vzor – Ligová profesionální 

smlouva. Op. cit., čl. III. odst. 5. 
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chovat se sportovně k osobám účastnícím se zápasů a tréninků, znát a dodržovat pravidla 

fotbalu a akceptovat rozhodnutí rozhodčích; zdržet se provozování dalších sportovních činností, 

dalších činností či potenciálně nebezpečných činností, pokud nebyly předem schváleny klubem 

a nejsou kryty pojištěním klubu; zacházet šetrně s majetkem klubu a po skončení smlouvy jej 

klubu vrátit; okamžitě uvědomit klub o utrpěném zranění či nemoci a nepodstupovat bez 

předchozího informování klubového lékaře jakékoliv lékařské ošetření; podrobovat se na 

žádost klubového lékaře pravidelným prohlídkám i případným ošetřením; dodržovat veškeré 

relevantní antidiskriminační předpisy; nepoškozovat dobré jméno klubu ani fotbalu jako celku; 

neúčastnit se sázení či podobných činností v rámci fotbalu.263 

Pokud jde o hráčova osobnostní práva, k problému je přistoupeno totožně jako v Přestupním 

řádu FAČR, resp. v na něj navazujících vzorových profesionálních smlouvách. Požadavkem je 

pouze to, aby mezi hráčem a klubem byl sjednán způsob využívání těchto práv, přičemž toliko 

nezávazným doporučením je, aby hráč využíval svá individuální práva sám, pokud to nebude 

v rozporu se sponzorskými smlouvami uzavřenými klubem, avšak práva týkající se hráče jako 

součásti týmu by měla být využívána klubem.264 

Co se týče disciplinárních sankcí za porušení smluvních povinností ze strany hráče, není 

Dohoda ohledně minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy příliš specifická. 

Nikterak vymezeny nejsou druhy přípustných sankcí, jejich výše ani procesní pravidla, dle 

kterých klub musí postupovat. Velká volnost je tak poskytnuta samotným klubům, které mohou 

vše uvedené samy upravit ve svých vnitřních předpisech, jejichž obsah musejí svým hráčům 

vysvětlit; tyto vnitřní předpisy by nicméně měly vždy vycházet z místních standardů.265 

Kromě výše uvedeného je stanoveno již jen několik základních zásad. Předně platí, že 

rozhodnutí o sankci udělené hráči musí vždy zohlednit závažnost porušení smlouvy z jeho 

strany. Důležitými procesními principy jsou pak fotbalistovo právo na odvolání proti 

disciplinárnímu rozhodnutí, jakož i právo být doprovázen či zastoupen kapitánem týmu nebo 

zástupcem odborové organizace.266 

                                                           
263 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 7.2. 
264 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 8. 
265 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 10.1 a 10.2. 
266 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 10.3 a 10.4. 
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7 Povinnosti klubu 

7.1 Německo 

Za základní a nejdůležitější povinnost klubu vůči sportovci lze považovat jeho odměňování.267 

V zásadě záleží na dohodě smluvních stran, jakým způsobem bude odměna strukturována – 

nejobvyklejším modelem je nicméně její rozdělení na pevnou část, vyplácenou každý měsíc 

bez ohledu na další okolnosti, a pohyblivou část, jež se zpravidla odvíjí od sportovních výsledků 

hráče i celého klubu dosažených v příslušném období.268 Minimální výše pevné části odměny 

licenčního hráče je odvozena od zákonných hranic příjmů užívaných pro výpočet pojistného na 

důchodové pojištění;269 v roce 2017 musí fotbalista působící v 1. Bundeslize pobírat měsíčně 

alespoň 3175 eur, ve 2. Bundeslize pak 1905 eur.270 Vzhledem ke skutečným výším příjmů 

profesionálních fotbalistů v Německu se však daná pravidla uplatní jen zřídka.271 

Klub je dále povinen vytvářet hráčům odpovídající podmínky pro výkon sportovní činnosti –

zajišťovat spolupráci s kvalifikovanými trenéry a dalšími členy realizačního týmu, vhodné 

zázemí a prostředí pro zápasy, tréninky i rekreaci a také adekvátní sportovní vybavení.272 Klub 

též musí poskytovat hráčům odbornou lékařskou péči,273 přičemž zájmu na ochraně jejich 

zdraví musí být podřízena také organizace tréninků.274 

Činnost profesionálního fotbalisty podléhá mimo jiné též režimu obecného zákona o dovolené 

(Bundesurlaubsgesetz),275 jakož i zákona o pracovní době (Arbeitszeitgesetz), dle něhož by 

v zásadě neměla být vykonávána po dobu delší než osm hodin denně.276 Zejména s ohledem na 

účast hráčů na soustředěních či utkáních pořádaných často i v zahraničí je však dle některých 

autorů sporné, zda jsou dané zákonné požadavky skutečně dodržovány;277 dle jiných odborníků 

je dokonce zcela očividné, že tomu tak není.278 Tuto otázku tedy lze považovat za nedořešenou, 

                                                           
267 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 149; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 181. 
268 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 13; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 179; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, 

Andreas. 2004-, op. cit., s. 149. 
269 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 11; Lizenzordnung Spieler. Op. cit., § 10 odst. 1. 
270 Lizenzordnung Spieler. Op. cit., § 10 odst. 1; Verordnung über maßgebende Rechengrößen der 

Sozialversicherung für 2017 [online]. § 3 odst. 1 bod 1 [cit. 6. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-

internet.de/svbezgrv_2017/BJNR266500016.html 
271 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 11. 
272 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 14; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 181; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, 

Andreas. 2004-, op. cit., s. 152-153. 
273 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 181; FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 14. 
274 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 153. 
275 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 151-152; FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 16. 
276 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 180; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 153. 
277 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 180. 
278 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 153. 
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a to zvláště s ohledem na skutečnost, že je se specificitou sportu v předmětném zákoně výslovně 

počítáno. Pro oblast profesionálního sportu je však vyloučena pouze aplikace pravidla o zákazu 

práce v neděli,279 nikoliv ustanovení o délce denní pracovní doby. 

Zajímavým souvisejícím problémem, který byl v německém fotbale v nedávné době řešen, je 

aplikace zákonných ustanovení o ochraně mladistvých zaměstnanců. Dle obecných pravidel je 

totiž zaměstnancům mladším osmnácti let dovoleno pracovat toliko mezi 6. a 20. hodinou. 

Sedmnáctiletý hráč Julian Draxler přitom v jednom z utkání německého poháru v sezóně 

2010/2011 vstřelil rozhodující gól až v čase 22:57; otázkou tedy bylo, zda se klub FC Schalke 

04 dopustil jeho nasazením protiprávního jednání. Příslušný orgán veřejné moci nakonec 

rozhodl, že tomu tak nebylo; jelikož však sport nepatří mezi zákonem vyjmenované výjimky 

z výše popsaného pravidla, bylo nutné rozhodnutí postavit na analogické aplikaci výjimky 

týkající se mladistvých herců a hudebníků.280 

Klub je dále povinen hráči na jeho žádost obstarat poskytnutí konzultačních služeb s ohledem 

na období následující po konci jeho sportovní kariéry – může se jednat o poradenství ve věcech 

souvisejících s financemi, vzděláváním či uplatněním na trhu práce.281 Další povinností klubu 

je dbát o ochranu hráčových osobnostních práv, což v sobě zahrnuje především zákaz 

jakéhokoliv zesměšňování hráče či narušování jeho soukromí.282 

Německá odborná literatura i judikatura zastává názor, že zaměstnanec obecně nemá jen 

povinnost, ale též vymahatelné právo vykonávat pro zaměstnavatele práci sjednaného druhu. 

Toto právo bývá považováno za součást povinnosti (náležité) péče zaměstnavatele; v širším 

smyslu je lze dovodit z ústavně zaručeného práva na rozvoj osobnosti.283 Související povinnost 

zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci však nemusí být v kontextu profesionálního 

fotbalu snadné vymezit. 

Dle převažujících názorů má licenční hráč nárok účastnit se tréninků prvního týmu svého klubu. 

Pokud ovšem jde o nastupování do zápasů, je třeba respektovat oprávnění klubu určovat 

hráčskou sestavu s ohledem na sportovní hlediska, jakož i fakt, že nikdy není možné v utkání 

využít všechny hráče. Fotbalista proto zásadně nemá nárok být do soutěžních zápasů nasazován. 

                                                           
279 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 180. 
280 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 20. 
281 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 14. 
282 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 153. 
283 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 15; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 179; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, 

Andreas. 2004-, op. cit., s. 150. 
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Na druhou stranu by však kritéria výběru hráčů ze strany klubu neměla být založená čistě na 

libovůli.284 

Co se týče nasazování hráče do utkání rezervního týmu, to je ve standardní smlouvě vydané 

DFL explicitně umožněno; jak nicméně dovodila rozhodovací činnost soudů, nesmí vyústit 

v permanentní přeřazení daného fotbalisty. Licenční hráč má totiž právo být součástí ligového 

týmu, které je jeho soustavným nasazováním do zápasů rezervy – zvláště pokud ta nastupuje 

v nižší než třetí lize – nepřípustně narušováno.285 

7.2 Itálie 

I v Itálii je pochopitelně nejdůležitější povinností klubu vůči fotbalistovi poskytování odměny 

za odvedené služby.286 V rámci Serie A musí dle standardní hráčské smlouvy ve spojení 

s příslušnou kolektivní smlouvou odměna hráče obsahovat pevnou část vyplácenou každý 

měsíc v neměnné výši; vedle toho pak volitelně může (a zpravidla také bude) zahrnovat část 

pohyblivou, jež může záviset na dosahování individuálních (sportovních i dalších) nebo 

týmových výsledků. Dohodu ohledně případných týmových bonusů musí podepsat zástupce 

klubu a buď všichni dotčení hráči, nebo alespoň tři z nich zmocnění k zastupování ostatních.287 

V roce, v němž je celková pevná část hráčovy odměny nižší nebo rovna 400 000 eur, nesmí 

pohyblivá část odměny převýšit tuto pevnou část. Pokud je však pevná část odměny sjednána 

na více než 400 000 eur za rok, jakož i v případě, že se jedná o první profesionální smlouvu 

daného hráče, uvedené omezení se neuplatní.288 Stanovena je i minimální výše hráčovy 

odměny, a to (s výjimkou hráčů do 23 let věku a hráčů uzavírajících první profesionální 

smlouvu) na 41 240 eur ročně.289 Výše uvedené údaje se týkají Serie A, nicméně analogicky 

koncipované podmínky platí i pro ostatní profesionální soutěže.290 

                                                           
284 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 17-18; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 150; 

SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 179. 
285 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 17-18. 
286 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 62. 
287 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 62; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 4.1. a 4.4.; Contract – Contratto Tipo Serie 

A in Inglese. Op. cit., Clause 2. 
288 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 63; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 4.1. 
289 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 4.6. a 4.7.; Minimi Retributivi – Tabella 

minimi Serie A [online]. [Cit. 12. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.assocalciatori.it/normativa/professionisti 
290 Srov. předpisy pro nižší soutěže dostupné z http://www.assocalciatori.it/normativa/professionisti 
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Klub je povinen hráčům zajistit vhodné sportovní vybavení a poskytovat jim odpovídající 

prostředí k výkonu činnosti na profesionální úrovni.291 V souvislosti se soustředěními či 

s venkovními zápasy je klub povinen zajistit hráčům dopravu, ubytování a stravování.292 

Další povinností klubu je zajišťovat hráčům poskytování bezplatné zdravotní péče včetně 

chirurgických zákroků, léků, pobytů v nemocnici a rehabilitací.293 Klub dále musí uzavřít 

zdravotní pojištění pro případ zranění či nemoci hráče; v případě, že hráč v důsledku zranění či 

nemoci nebude schopen vykonávat sportovní činnost, má klub nárok na příslušné pojistné 

plnění, zatímco sám hráč má nárok na pobírání sjednané odměny od klubu v nezměněné výši.294 

Pokud jde o dobu odpočinku, hráč má každý týden nárok na jeden den volna, kterým je 

zpravidla pondělí či úterý. Dále je oprávněn čerpat dovolenou v délce čtyř týdnů ročně; její 

konkrétní rozvržení určuje klub, nicméně zásadou by mělo být umožnit hráči čerpat dovolenou 

vcelku.295 Specifickým italským výdobytkem je pak nárok hráče na alespoň pětidenní placené 

volno v souvislosti se sňatkem.296 

Klub je dále vázán povinností podněcovat a podporovat iniciativy usilující o kulturní 

vzdělávání hráčů, jakož i umožňovat hráčům studovat a usilovat o dosažení odborné 

kvalifikace.297 

I v Itálii mají fotbalisté nejen povinnost, ale též právo vykonávat svou sportovní činnost. Jeho 

rozsah je však v zásadě omezen na tréninky a předsezónní přípravu prvního týmu.298 Toto právo 

přitom klubu nebrání organizovat tréninky odděleně pro různé skupiny hráčů či pořádat 

předzápasovou přípravu pouze pro hráče, kteří jsou k předmětnému zápasu nominováni.299 

                                                           
291 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 7.1. 
292 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 7.3.; COLUCCI, Michele; CANDELA, 

Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 60. 
293 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 14.2. 
294 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 60-61; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 14.1., 14.3. a 16. 
295 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 62; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 18.1.-18.3. 
296 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 62; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 19.1. 
297 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 60; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 6.1. a 6.2. 
298 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 7.1.; COLUCCI, Michele; CANDELA, 

Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 60. 
299 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 60; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 7.1. 
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7.3 Spojené království 

I v Anglii je základní povinností klubu platit hráči sjednanou odměnu. Ta vždy obsahuje 

základní část vyplácenou ve stejné výši každý měsíc; nad její rámec pak mohou být sjednány 

nejrůznější bonusy. Ty nejsou relevantními předpisy prakticky vůbec regulovány,300 což v praxi 

vede ke značně rozdílným systémům odměňování v jednotlivých klubech.301 Vedle toho klub 

musí hráči nahradit náklady účelně vynaložené v souvislosti s výkonem jeho činnosti.302 Lze 

doplnit, že v Anglii nejsou stanovena žádná přímá omezení co do výše hráčovy odměny. 

Ačkoliv vzorová profesionální smlouva nezakotvuje výslovnou povinnost klubu poskytovat 

hráčům odpovídající vybavení a zázemí, je tento závazek možné dovodit jednak z ustanovení 

o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví,303 jednak z obecné povinnosti náležité péče 

vycházející z common law.304 

Klub je povinen zajišťovat hráči zdravotní péči (prohlídky i případná ošetření či léčbu), a to 

bezplatně – s výjimkou situací, kdy hráčovo zranění či nemoc vzniklo při činnosti, jejíž 

provádění je ze strany hráče porušením smlouvy.305 Klub dále musí usilovat o to, aby jím 

sjednané zdravotní pojištění pokrývalo veškerou zdravotní péči o hráče ve smyslu předchozí 

věty.306 Nezbytné je též řídit se zákonnými ustanoveními ohledně pracovních úrazů.307 

I po dobu zranění či nemoci, které znemožňují výkon sportovní činnosti, má hráč nárok na 

pobírání odměny. Jedná se o 100 % základní odměny po dobu prvních osmnácti měsíců 

(v případě zranění vzniklého v důsledku porušení smlouvy dvanácti měsíců) a 50 % základní 

odměny po zbylou dobu pracovní neschopnosti; v závislosti na smluvních podmínkách pak 

mohou být hráči vypláceny i poměrné části relevantních bonusů.308 

                                                           
300 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 5.1 a Schedule 

2, čl. 8.1-8.3. 
301 INGLE, Sean. Is it time for clubs to end goal bonuses and put players on flexible pay?. In: The Guardian 

[online]. 26. 3. 2017 [cit. 18. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/football/blog/2017/mar/26/ 

premier-league-football-wages-flexibility-key 
302 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 5.2; PARRISH, 

Richard. 2014, op. cit., s. 139-140. 
303 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 6.1.6. 
304 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 141; GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 76. 
305 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 6.1.3; 

PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 140. 
306 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 6.1.4. 
307 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 6.1.5; 

PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 140. 
308 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 7.2 a 7.3. 
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Pracovní doba hráče není pevně dána a klub ji vždy rozvrhuje přiměřeně dle aktuálních potřeb; 

hráč tak nemá nárok na jakékoliv příplatky za práci přesčas.309 Fotbalista je oprávněn čerpat 

dovolenou v délce pěti týdnů ročně v obdobích určených klubem; zásadou by mělo být, že 

alespoň tři z těchto týdnů budou čerpány souvisle.310 

Klub se zavazuje umožnit hráči usilovat o získání jakéhokoliv dalšího vzdělání či odborné 

přípravy a podporovat jej v tomto úsilí.311 Poměrně zajímavé dále je, že klub je v případech, 

kdy by jinak jako zaměstnavatel odpovídal za škodu způsobenou hráčem jako zaměstnancem 

během jeho zákonného a řádného výkonu sportovní činnosti, povinen bránit a hájit hráče před 

jakýmikoliv právními kroky, kterými hrozí či které skutečně podniká třetí strana, a případně též 

uhradit hráči částku, kterou mu bylo uloženo třetí straně zaplatit jako náhradu škody.312 

Další povinností klubu, jež sice není explicitně uvedena ve smlouvě, ale vyplývá (především) 

z pracovněprávní judikatury, je nenarušovat vzájemnou důvěru ve vztahu k hráči. Jinými slovy, 

klub se jako zaměstnavatel nesmí bez přiměřeného důvodu chovat takovým způsobem, který 

by mohl vážně poškodit jeho vztah s hráčem založený právě na vzájemné důvěře. Je možné 

diskutovat o tom, jak přesně se tato zásada v profesionálním fotbale projevuje, resp. jaké 

jednání klubu lze považovat za porušení dané povinnosti;313 s největší pravděpodobností se 

nicméně vztahuje mj. na vyjadřování klubu na adresu hráče ve sdělovacích prostředcích.314 

Pokud jde o povinnost klubu přidělovat hráči práci, přímo ve vzorové smlouvě její vyjádření 

nenajdeme. Z common law je nicméně možné podobnou povinnost dovodit v případech 

zaměstnanců, kteří potřebují využívat své dovednosti a vykonávat práci za účelem vybudování 

a udržování své reputace, jako například herců.315 Dle některých názorů lze daný závěr 

aplikovat i v profesionálním fotbale; hráči by tak nemělo být bezdůvodně bráněno ve výkonu 

sportovní činnosti například jen proto, že odmítl s klubem prodloužit smlouvu. To patrně 

neznamená, že by hráč byl bez dalšího oprávněn působit v prvním týmu; upírat mu i možnost 

                                                           
309 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – Schedule 2, čl. 4. 
310 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 14. 
311 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 6.1.8; 

PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 140. 
312 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 6.1.7; 

PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 140. 
313 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 77-78. 
314 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 141. 
315 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 140; GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 75. 
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hrát alespoň za rezervní tým se však jeví jako nepřiměřené.316 Otázkou pak zůstává, zda 

předmětná povinnost zahrnuje nasazování hráče i do soutěžních zápasů, či toliko do tréninků.317 

7.4 Česká republika 

Stěžejní povinnost klubu vyplácet hráči odměnu za jím odvedené služby je samozřejmě 

zakotvena též v českých „fotbalových“ předpisech. Konkrétní podmínky odměňování 

jednotlivých hráčů jsou nicméně vždy sjednávány individuálně.318 Co se týče výše odměny, ta 

musí u ligového profesionálního hráče dosahovat alespoň 10 000 Kč měsíčně319 (u standardního 

profesionálního hráče pak 5000 Kč měsíčně);320 její struktura však předepsána není. 

Jak lze vyčíst ze vzorové hráčské smlouvy, bývá fotbalistům vyplácena jednak základní měsíční 

odměna, jednak startovné za každý odehraný zápas a popřípadě též mimořádná odměna za 

konečné umístění týmu v soutěži.321 Součástí vzorové smlouvy (nikoliv však závazných 

požadavků Přestupního řádu FAČR) je i ustanovení o tom, že v případě sestupu či vyloučení 

klubu ze soutěže je klub oprávněn odměnu hráče jednostranným rozhodnutím ponížit.322 

Klub je povinen vytvářet hráčům příznivé podmínky a odpovídající kulturní prostředí pro 

trénink a realizaci jejich denního režimu,323 jakož i poskytovat hráčům sportovní vybavení.324 

V souvislosti s venkovními zápasy či soustředěními pak klub musí zajistit fotbalistům dopravu, 

stravu a ubytování.325 

V rámci péče o hráčovo zdraví je klub povinen zabezpečit vstupní i následné pravidelné 

lékařské prohlídky a v případě potřeby poskytnout hráči kvalitní lékařské či terapeutické 

služby.326 Po dobu, po kterou hráč není v důsledku zranění či nemoci schopen vykonávat svou 

sportovní činnost, mu náleží základní měsíční odměna v nezměněné výši. To ovšem platí jen 

                                                           
316 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 140. 
317 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 75. 
318 HAINDLOVÁ, Markéta. 2014, op. cit., s. 108. 
319 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. a). 
320 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 8 písm. b). 
321 Vzor – Ligová profesionální smlouva. Op. cit., čl. VI. odst. 1 a příloha č. 1. 
322 Vzor – Ligová profesionální smlouva. Op. cit., čl. VI. odst. 4. 
323 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. c) a f); HAINDLOVÁ, Markéta. 

2014, op. cit., s. 107. 
324 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. h). 
325 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. g) a k). 
326 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. d). 
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tehdy, pokud k danému zranění či nemoci došlo v příčinné souvislosti s výkonem sportovní 

činnosti pro klub; v opačném případě nenáleží hráči v daném období žádná odměna.327 

Pracovní doba hráče není výslovně stanovena; vyplývá však z povinnosti hráče účastnit se 

tréninků a zápasů dle požadavků klubu.328 Fotbalista má v každém kalendářním týdnu nárok na 

jeden den volna; pouze v případě vážných důvodů bránících jeho čerpání lze volno poskytnout 

kumulovaně v nejbližším možném období.329 Nad rámec toho je hráč oprávněn čerpat 

„dovolenou“ v rozsahu minimálně čtyř týdnů ročně, přičemž alespoň jedenkrát by mu mělo být 

poskytnuto souvislé volno o délce přinejmenším čtrnácti kalendářních dnů.330 Hráč má dále 

právo být s výslovným souhlasem trenéra uvolněn k obstarání závažných soukromých 

záležitostí.331 

Mladistvým hráčům musí klub umožnit řádné studium, a to aniž by byla krácena jejich měsíční 

odměna.332 O studiu či zvyšování kvalifikace ostatních hráčů se však příslušné předpisy 

nezmiňují. Klub je konečně povinen také zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících 

s hráčovou sportovní činností (ovšem s výjimkou hodnocení samotných sportovních výkonů 

jako takových); v tomto ohledu je zejména zakázáno šířit o hráči informace, které by mohly mít 

negativní vliv na jeho sportovní kariéru.333 

Pokud jde o povinnost klubu přidělovat fotbalistovi práci, ta nevyplývá ze žádného předpisu 

a dosud nebyla dovozena ani judikaturou či teorií. Daná skutečnost samozřejmě bezprostředně 

souvisí s chápáním fotbalistů jako osob samostatně výdělečně činných. Jejím důsledkem je ne 

zcela výjimečný výskyt situací, kdy je hráč, který např. odmítne s klubem prodloužit končící 

smlouvu, vyřazen z prvního týmu a donucen trénovat pouze individuálně.334 

7.5 Evropské právo 

Seznam povinností klubu vůči hráči, které by měly být součástí každé profesionální smlouvy, 

obsahuje též Dohoda ohledně minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy. 

                                                           
327 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. b); Vzor – Ligová profesionální 

smlouva. Op. cit., čl. VI. odst. 9. 
328 HAINDLOVÁ, Markéta. 2014, op. cit., s. 107-108. 
329 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. i). 
330 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. j). 
331 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. l). 
332 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. m). 
333 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 18 odst. 4 písm. o). 
334 Viz např. Košút neprodloužil ve Slovácku smlouvu, trénuje individuálně. In: Sport.cz [online]. 17. 1. 2017 

[cit. 20. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/845758-kosut-neprodlouzil-ve-

slovacku-smlouvu-trenuje-individualne.html 
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Ve smlouvě je především nutné přesně definovat veškeré finanční závazky klubu. To se týká 

hlavně odměny náležející hráči za jím odvedené služby – ať už jde o tu její část, která má 

charakter mzdy (pravidelné i založené na dosažených výsledcích), či o benefity (peněžité, ale 

i nepeněžité povahy, jako např. automobil či bydlení).335 Vymezeny musejí být též náhrady 

nákladů vynaložených hráčem, jakož i případné příspěvky do penzijního fondu či do systému 

sociálního zabezpečení.336 V každém z vyjmenovaných případů je přitom nutné stanovit výši 

částky, příslušnou měnu, den splatnosti a způsob platby.337 

Smlouva by též měla určovat, jak budou z finančního hlediska řešeny situace, kdy dojde 

k výrazným změnám příjmů klubu, jako je např. postup do vyšší nebo naopak sestup do nižší 

soutěže.338 Fotbalista a klub se dále musejí dohodnout na placení daní v souladu s vnitrostátním 

právem.339 

Ohledně pracovního prostředí a s tím souvisejících podmínek pro výkon sportovní činnosti je 

zejména odkazováno na aplikaci směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,340 zejména jejích ustanovení o hodnocení 

rizik, preventivních opatřeních a účasti zaměstnanců (hráčů).341 

V profesionální smlouvě by též měla být popsána politika klubu ohledně zdraví a bezpečnosti 

hráčů, jež by měla zahrnovat povinně uzavírané zdravotní pojištění, zajišťování pravidelných 

lékařských prohlídek a léčby či ošetření ze strany kvalifikovaných odborníků, ale též prevenci 

užívání dopingu.342 Částky pojistného na zdravotní pojištění placené klubem by měly být 

                                                           
335 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 6.2 písm. (a), (b) a (c). 
336 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 6.2 písm. (e) a (f). 
337 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 6.3. 
338 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 6.4. 
339 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 6.6. 
340 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci [online]. [Cit. 30. 4. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1498527971999&uri=CELEX:31989L0391 
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vymezeny stejným způsobem jako ostatní finanční závazky klubu (viz výše). Smlouva by dále 

měla stanovit podmínky hráčova nároku na odměnu v období jeho zdravotní neschopnosti.343 

Pokud jde o pracovní dobu, ve smlouvě by měla být stanovena délka hráčova „normálního“ 

pracovního dne či týdne. Fotbalista také musí mít nárok na placenou dovolenou v délce alespoň 

čtyř týdnů za každých dvanáct měsíců; volno by mělo být využíváno se souhlasem klubu 

v období mimo fotbalovou sezónu, přičemž alespoň dva týdny by měly být čerpány 

nepřetržitě.344 

V této souvislosti je dále třeba se zmínit o směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2003/88/ES,345 jež všem pracovníkům ve smyslu evropského práva, tedy pravděpodobně 

i profesionálním sportovcům (včetně osob samostatně výdělečně činných v České republice),346 

poskytuje především nároky týkající se denního odpočinku (jedenáct po sobě jdoucích hodin 

za každých čtyřiadvacet hodin), přestávek v práci při pracovní době delší než šest hodin, 

týdenního odpočinku (čtyřiadvacet hodin za každé období sedmi dnů navíc 

k jedenáctihodinovému dennímu odpočinku), dovolené (čtyři týdny za kalendářní rok) 

a maximální průměrné délky pracovní doby (osmačtyřicet hodin včetně přesčasů za každé 

období sedmi dnů).347 

V souladu se směrnicí Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků348 musí dále hráčská 

smlouva zajišťovat, aby mladistvému hráči bylo umožněno plnit povinnou školní docházku 

a aby mu nebylo bráněno v úsilí o dosažení dalšího nefotbalového vzdělání; to se může týkat 

též přípravy na období následující po konci hráčovy profesionální sportovní kariéry.349 

Profesionální smlouva by konečně měla obsahovat též ustanovení o ochraně základních práv 

hráče (např. na svobodu projevu) a o zákazu diskriminace.350 Případná povinnost klubu 

přidělovat hráči práci, představovaná např. nárokem hráče na účast v trénincích či zápasech 

                                                           
343 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 6.2 písm. (d). 
344 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 6.7. 
345 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy 

pracovní doby. Op. cit. 
346 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 51-52. 
347 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy 

pracovní doby. Op. cit., čl. 3-7. 
348 Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků [online]. [Cit. 30. 4. 2017]. 
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prvního nebo rezervního týmu, není v Dohodě ohledně minimálních požadavků na standardní 

hráčské smlouvy vůbec zmíněna. 

8  Způsoby ukončení smlouvy 

8.1 Německo 

Možnými způsoby ukončení pracovní smlouvy dle německého práva jsou obecně dohoda 

smluvních stran, uplynutí doby určité, výpověď (tzv. řádné ukončení) a okamžité zrušení ze 

spravedlivého důvodu (tzv. mimořádné ukončení), popřípadě též rozhodnutí soudu. V oblasti 

profesionálního sportu se lze často setkat s dohodou smluvních stran (typicky v souvislosti 

s přestupem hráče do jiného klubu) a poměrně běžně též s uplynutím doby trvání smlouvy 

(zejména u hráčů, s nimiž již klub nepočítá); relativně výjimečně lze narazit na okamžité 

zrušení smlouvy jednou z jejích stran.351 Konec smlouvy může nastat též v důsledku naplnění 

sjednané rozvazovací podmínky, např. sestupu klubu do nižší soutěže.352 Naopak využití 

institutu řádného jednostranného ukončení smlouvy s výpovědní dobou prakticky nepřipadá 

v úvahu, neboť se vztahuje jen na smlouvy na dobu neurčitou.353 

V případech, kdy se klub rozhodne smlouvu s hráčem jednostranně ukončit, tedy přichází 

v úvahu jedině její okamžité zrušení.354 To však německý právní řád připouští jen při splnění 

přísných požadavků. Předně musí být dán spravedlivý („dobrý“) důvod, v jehož důsledku nelze 

po zaměstnavateli (klubu) požadovat, aby zaměstnance (hráče) nadále zaměstnával. Následně 

je nezbytné provést test sestávající ze dvou kroků – nejprve je posuzováno, zda je výše zmíněný 

důvod sám o sobě způsobilý ospravedlnit okamžité zrušení smlouvy (zde jsou však v praxi 

eliminovány pouze důvody zjevně nepřípustné, např. spočívající v přímé diskriminaci hráče), 

poté dochází ke komplexnímu poměřování oprávněných zájmů obou smluvních stran.355 

V této fázi jsou typicky zvažovány na jedné straně faktory jako délka trvání smlouvy, věk hráče 

a jeho zavinění ve vztahu k důvodu okamžitého zrušení smlouvy; na druhé straně pak závažnost 

porušení smlouvy (pokud k němu došlo), riziko opakování předmětného jednání či míra 

narušení fungování klubu. Okamžité zrušení smlouvy musí být užíváno až jako poslední 

možnost řešení nastalé situace (ultima ratio); po klubu tak zásadně lze požadovat, aby nejprve 

                                                           
351 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 112-113. 
352 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 182. 
353 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 113. 
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vyčerpal mírnější prostředky (v případě porušení smlouvy ze strany hráče zejména napomenutí, 

smluvní pokutu či dočasné vyloučení z týmu – viz výše příslušnou kapitolu).356 Fotbalista je 

oprávněn domáhat se soudního určení neplatnosti okamžitého zrušení smlouvy, a to do tří týdnů 

od jeho doručení.357 

S možností okamžitého zrušení smlouvy klubem ze spravedlivého důvodu počítá též nezávazná 

vzorová smlouva vydaná DFL, přičemž v té souvislosti explicitně uvádí, že způsobilými 

důvody jsou především odnětí či vypršení fotbalistovy profesionální licence a sestup nebo 

disciplinární přeřazení klubu do třetí či nižší soutěže. Ani výslovné uvedení těchto důvodů ve 

smlouvě však neznamená jejich vynětí z obecného režimu dvoustupňového testu popsaného 

výše; i zde tak bude záležet na výsledku poměřování zájmů hráče a klubu.358 

Mezi důvody, které též obecně mohou být považovány za dostačující k okamžitému zrušení 

smlouvy ze strany klubu, byť nejsou přímo zmíněny ve vzorové smlouvě, lze zařadit zaviněné 

porušení pravidel týkajících se dopingu (nebo i jen závažné a objektivně odůvodněné podezření 

z takového jednání),359 zákaz činnosti udělený hráči,360 hráčovo užívání sportovního vybavení 

od jiných výrobců než sponzorů klubu (vedoucí k faktické nemožnosti klubu využívat 

hráčových služeb, aniž by se klub vystavoval hrozbě povinnosti k náhradě škody či jiných 

sankcí),361 osobní chování hráče (v závažných případech spočívajících např. v činnostech 

ohrožujících hráčovu fyzickou připravenost či ve zveřejňování informací o vnitřním chodu 

klubu)362 či také tlak vyvíjený na klub třetími stranami (typicky v situacích, kdy hráč upadne 

v nepřízeň fanoušků, a kluboví sponzoři proto hrozí vypovězením sponzorských kontraktů 

v případě jeho setrvání v týmu; v těchto případech je klub nicméně primárně povinen svého 

hráče hájit a pokusit se vyřešit problém jinými, mírnějšími způsoby).363 

Vedle toho může být spravedlivým důvodem pro okamžité zrušení smlouvy ze strany klubu 

také zranění hráče; zpravidla ovšem pouze v případech, kdy mu zcela znemožní nadále 

vykonávat sportovní činnost. Samotné postupné zhoršování hráčovy fyzické kondice pak 
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zpravidla dostačujícím důvodem nebude, a to za předpokladu, že hráč alespoň vyvíjí snahu 

o znovudosažení své dřívější úrovně výkonnosti.364 

Oprávnění jednostranně okamžitě ukončit smlouvu má samozřejmě též hráč; i on však potřebuje 

takový krok opřít o spravedlivý důvod. Tím bude typicky prodlení klubu s vyplácením odměny, 

zejména pokud je opakované či pokud se týká částky značné výše. Německé „fotbalové“ 

předpisy zohledňují i pravidla FIFA (viz níže) a umožňují hráči, aby jednostranně ukončil 

smlouvu po skončení sezóny, v níž bez důležitého důvodu nebyl nasazen do více než čtyř 

soutěžních zápasů.365 Poněkud složitější pozici bude fotbalista mít například v případě rozporů 

s klubem ohledně tréninkových metod či užívaného sportovního vybavení; v takových situacích 

však strany zpravidla přistupují k ukončení smlouvy dohodou.366 

Lze doplnit, že dle předpisů FIFA je smluvním stranám obecně zakázáno jednostranně ukončit 

smlouvu v průběhu sezóny.367 Vzhledem k tomu, že skutečnosti opodstatňující okamžité 

zrušení smlouvy mohou nastat i během sezóny, a že s právem na okamžité zrušení smlouvy 

nemohou strany disponovat, však někteří autoři považují příslušné ustanovení za neplatné dle 

německého práva.368 V té souvislosti je nicméně třeba dodat, že jde patrně toliko o otázku 

akademickou; jednostranné ukončení smlouvy ze spravedlivého důvodu (zde ve smyslu čl. 14 

Pravidel FIFA o statusu a přestupech hráčů – viz níže) v průběhu sezóny totiž připouští 

i oficiální komentář FIFA, podle nějž jde o jedinou výjimku z výše uvedeného pravidla.369 

Co se týče přestupů hráčů mezi kluby, samozřejmě i v německém fotbale funguje „klasický“ 

systém, mezi jehož stěžejní prvky patří existence tzv. přestupových oken (tedy dvou přesně 

ohraničených období v každé sezóně, mimo jejichž rámec není možné přestupy provádět), 

jakož i sjednávání a následné placení odstupného mezi kluby v případech, kdy k přestupu 

fotbalisty dochází ještě za doby trvání jeho dosavadní smlouvy. Tato praxe sice představuje 

faktické omezení hráčovy svobody ve volbě povolání; je nicméně odbornou veřejností 

považována za přípustnou, neboť je nezbytná k zajištění férovosti a předvídatelnosti soutěží.370 

Problematičtější však může být ustanovení Licenčního řádu hráčů, dle něhož je fotbalistovi, 

s nímž jeho předchozí klub okamžitě zrušil smlouvu ze spravedlivého důvodu (dle německého 
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366 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 120. 
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práva), až na výjimky zakázáno podepsat profesionální smlouvu s jiným klubem dříve než po 

skončení celé probíhající sezóny, tzn. i během „zimního“ přestupového okna v její polovině. 

Toto omezení někteří odborníci považují za nepřiměřené a přirovnávají je ke konkurenční 

doložce bez jakékoliv kompenzace; dle těchto názorů lze tedy pochybovat o jeho platnosti.371 

Situace ohledně placení odstupného za přestupy fotbalistů, jejichž smlouva již vypršela, je 

pochopitelně ovlivněna rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie v případu Bosman, jež se 

v Německu setkalo se všeobecným souhlasem.372 Částečně v reakci na daný judikát byla 

v německém fotbale původně zavedena povinná tréninková kompenzace vyplácená klubům, 

jejichž do té doby amatérští hráči podepsali v jiném klubu svou první profesionální smlouvu. 

Předmětná pravidla však byla později soudně shledána neplatnými, neboť nepřiměřeně 

omezovala svobodu povolání fotbalistů, a to i přesto, že sledovala legitimní cíl – podporu 

výchovy mladých hráčů menšími kluby. V současnosti proto již žádná podobná pravidla 

neplatí; za určitých podmínek nicméně dochází alespoň k výplatám kompenzací z ligového 

fondu solidarity.373 

8.2 Itálie 

Závazek z profesionální hráčské smlouvy může v Itálii zaniknout uplynutím doby, na niž byla 

smlouva uzavřena, vzájemnou dohodou smluvních stran (mj. u přestupu hráče), či jeho 

jednostranným ukončením (zejména prostřednictvím Arbitrážního panelu z důvodů 

vymezených v příslušné kolektivní smlouvě, ale též obecně z jiného spravedlivého důvodu).374 

V souvislosti s jednostranným ukončením smlouvy ze strany klubu je vhodné nejprve zmínit, 

že profesionální sport je vyňat z aplikačního rámce obecné pracovněprávní úpravy ohledně 

ukončení pracovního poměru z disciplinárních důvodů;375 použije se tedy speciální úprava 

vymezená zejména kolektivními smlouvami. V případě Serie A je důležité upozornit na to, že 

klub nikdy není oprávněn o ukončení hráčovy smlouvy rozhodnout sám; klíčovou roli zde totiž 

hraje Arbitrážní panel (fotbalový rozhodčí orgán již popsaný výše). Jsou přitom dány v zásadě 

tři druhy situací, v nichž se klub může okamžitého zrušení hráčské smlouvy domáhat. 
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První možností je využití okamžitého zrušení smlouvy jako nejpřísnější disciplinární sankce za 

porušení povinností ze strany hráče. Klub se může za daným účelem v subjektivní lhůtě 20 dnů 

ode dne, kdy se o skutečnostech odůvodňujících udělení sankce dozvěděl, obrátit na Arbitrážní 

panel, který ve věci závazně rozhodne.376 I vzhledem k tomu, že kolektivní smlouva počítá se 

čtyřmi mírnějšími druhy disciplinárních trestů (viz výše), však lze okamžité zrušení smlouvy 

vnímat toliko jako výjimečně aplikovatelný krajní prostředek. 

Speciálním případem situace, kdy se klub u Arbitrážního panelu také může domáhat 

okamžitého zrušení hráčovy smlouvy, je pravomocné odsouzení hráče k trestu odnětí svobody 

za úmyslný trestný čin, ať už v Itálii, či v zahraničí.377 

Důvodem ukončení smlouvy ze strany klubu může být též špatný zdravotní stav fotbalisty, 

nicméně pouze při splnění podmínek vymezených kolektivní smlouvou. V situaci, kdy hráč 

vlivem zranění či nemoci není schopen vykonávat sportovní činnost nepřetržitě po dobu delší 

než šest měsíců, může klub u Arbitrážního panelu žádat buď ukončení jeho profesionální 

smlouvy, nebo snížení jeho odměny o polovinu po zbývající dobu jeho pracovní neschopnosti. 

Pokud však hráč utrpí zranění či nemoc, které mu zcela znemožní dále pokračovat 

v profesionální kariéře, může se klub u Arbitrážního panelu domáhat ukončení jeho smlouvy 

okamžitě, tedy i před uplynutím výše zmíněného šestiměsíčního období.378 

Jestliže je hráčovo zranění či nemoc důsledkem jeho vlastní hrubé nedbalosti, je možné uplatnit 

obecná pravidla postupu v případě porušení smluvních povinností ze strany hráče (viz výše). 

Dle závažnosti případu tedy lze uvažovat zejména o smluvní pokutě, ale právě i o okamžitém 

zrušení smlouvy, a to nezávisle na délce hráčovy pracovní neschopnosti.379 

Právo jednostranně ukončit profesionální smlouvu samozřejmě přísluší též hráči; i on je však 

oprávněn je realizovat výlučně prostřednictvím Arbitrážního panelu. Kolektivní smlouva pro 

Serii A pouze obecně stanoví, že se hráč může domáhat ukončení smlouvy (a/nebo náhrady 

škody) v případě, že klub poruší své smluvní povinnosti vůči němu.380 

                                                           
376 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 65; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 11.1. 
377 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 65; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 11.5. 
378 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 61; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 15.4.-15.6. 
379 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 61; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 15.7. 
380 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 64; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 12.1. 
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Zvláštní postup je pak vymezen pro případy, kdy klub fotbalistovi odpírá možnost účastnit se 

tréninků a předzápasové přípravy. Hráč je nejprve povinen písemně vyzvat klub, aby své 

závadné jednání odstranil; pokud se tak nestane do tří dnů od doručení takové výzvy, může se 

hráč obrátit na Arbitrážní panel a domáhat se dle vlastní volby buď svého navrácení do 

tréninkového procesu, nebo ukončení smlouvy; v obou případech má navíc právo na náhradu 

škody ve výši alespoň 20 % roční hrubé mzdy.381 Pokud Arbitrážní panel rozhodne o navrácení 

fotbalisty do tréninkového procesu a klub tomuto rozhodnutí do pěti dnů od jeho doručení 

nevyhoví, je hráč oprávněn požadovat u Arbitrážního panelu ukončení smlouvy a navíc náhradu 

škody ve výši odměny, která by mu příslušela za období do konce probíhající sezóny.382 

Důvodem okamžitého zrušení smlouvy ze strany hráče může být též prodlení klubu se 

zaplacením byť jen jediné splátky hráčovy odměny. Pokud takové prodlení trvá déle než dvacet 

dnů od splatnosti, může fotbalista na tuto skutečnost klub formálně upozornit doporučeným 

dopisem. Klub má od jeho doručení k dispozici dalších dvacet dnů na to, aby dlužnou částku 

zaplatil; v opačném případě je hráč oprávněn domáhat se u Arbitrážního panelu ukončení 

smlouvy.383 V rozhodnutí o ukončení smlouvy Arbitrážní panel zároveň přizná hráči právo na 

náhradu škody ve výši pevné složky jeho mzdy, a to buď do doby, na kterou smlouva s klubem 

byla uzavřena, nebo do doby, kdy hráč uzavře smlouvu s jiným klubem (podle toho, která 

skutečnost nastane dříve). Vedle toho může být fotbalistovi přiznána jednorázová částka 

zohledňující pohyblivou složku jeho mzdy.384 

Kromě výše uvedených způsobů, jež vyplývají z relevantní kolektivní smlouvy, může jedna ze 

stran ukončit profesionální smlouvu též na základě jiného spravedlivého důvodu. Ten je dle 

zásad obecného pracovního práva dán v situacích, kdy smluvní strany v pracovním poměru 

nemohou nadále setrvávat, a to ani dočasně. Tento stav nemusí nastat jen v důsledku porušení 

smluvních povinností; způsobilými mohou být i důvody vnější či soukromé povahy, jež se však 

vždy musejí dotýkat možnosti budoucího řádného plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

                                                           
381 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 64; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 12.2. 
382 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 64; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 12.4. 
383 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 64; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 13.1., 13.3. a 13.4. 
384 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 64; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 13.6. 
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Nezbytné je dodat, že na porušení smluvních povinností, které je zohledněno v příslušné 

kolektivní smlouvě, se vždy primárně aplikuje výše popsaný režim disciplinárních sankcí.385 

Pokud jde o přestupy fotbalistů mezi kluby, opírá se italský systém o základy vymezené přímo 

ve zvláštním „sportovním“ zákoně č. 1981/91. Jeho čl. 5 stanoví, že smlouva mezi hráčem 

a klubem může být ještě před uplynutím doby, na niž byla uzavřena, postoupena jinému klubu, 

pokud s tím druhá strana souhlasí a pokud jsou dodrženy podmínky stanovené národní federací 

zastřešující příslušné sportovní odvětví. Na základě tohoto ustanovení lze provádět jak přestupy 

trvalé, tak dočasné (tzv. hostování).386 

Následující čl. 6 stejného zákona se zabývá kompenzací nákladů vzniklých v souvislosti 

s tréninkem a výchovou hráče. Ta byla původně vyplácena v případě jakéhokoliv přestupu 

sportovce do jiného klubu; v reakci na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v případu 

Bosman však muselo být předmětné pravidlo změněno. Tréninková kompenzace je tak dle 

současných pravidel vyplácena pouze klubem, v němž hráč podepíše svou první profesionální 

smlouvu, poslednímu klubu, v němž hráč působil jako amatér či dorostenec.387 Konkrétní výše 

kompenzace je specifikována ve vnitřních předpisech FIGC.388 Klub, jenž tuto kompenzaci 

obdrží, je následně ze zákona povinen ji reinvestovat do dosahování sportovních cílů.389 

8.3 Spojené království 

Také ve Spojeném království mohou být profesionální smlouvy fotbalistů ukončovány v zásadě 

třemi způsoby – uplynutím doby, dohodou smluvních stran, či jednostranně. V posledně 

jmenovaném případě lze přitom akcentovat ochranu hráče jakožto zaměstnance před tzv. 

neoprávněným propuštěním (wrongful dismissal), jež vychází z common law, a před tzv. 

nespravedlivým propuštěním (unfair dismissal), jež je naopak upraveno psanou legislativou.390 

Situace, v nichž je klub oprávněn – vždy však se čtrnáctidenní výpovědní dobou – jednostranně 

ukončit smlouvu s hráčem, jsou taxativně vyjmenovány ve vzorové smlouvě pro Premier 

                                                           
385 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 63. 
386 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.2.6; L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra 

società e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 5. 
387 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.2.7; COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, 

Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 40; L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società 

e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 6. 
388 Norme organizzative interne della F.I.G.C. Op. cit., Art. 99. 
389 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.2.7; L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra 

società e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 6. 
390 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 82. 
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League.391 Jde v první řadě o případy, kdy se hráč dopustí tzv. hrubého pochybení (gross 

misconduct). Tento pojem zahrnuje zejména krádež, podvod, úmyslné poškození majetku 

klubu, užívání či přechovávání návykových látek, neschopnost výkonu sportovní činnosti 

z důvodu požití alkoholu, ale i jiné porušení smluvních povinností či jiné jednání, pokud 

dosahuje srovnatelné závažnosti.392 

Jednostranné ukončení smlouvy pak připadá v úvahu též tehdy, pokud hráč nerespektuje 

konečné písemné varování, které mu klub udělil dle (výše zmíněných) disciplinárních pravidel, 

a nenapraví jednání či chování, které mu bylo vytýkáno,393 a dále též v případě, že je fotbalista 

pravomocně odsouzen za trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce alespoň 

tří měsíců.394 

Pokud klub přistoupí k ukončení smlouvy z jednoho z výše uvedených důvodů, je povinen 

hráče do sedmi dnů písemně vyrozumět o důvodech svého rozhodnutí. Fotbalista je poté 

oprávněn se ve lhůtě čtrnácti dnů od obdržení tohoto vyrozumění odvolat k příslušnému orgánu 

subjektu organizujícího ligu; do doby, než bude o odvolání rozhodnuto, může klub hráče 

nejvýše na šest týdnů vyloučit ze svých aktivit, přičemž za dané období hráči nenáleží mzda.395 

Klub je dále oprávněn jednostranně ukončit smlouvu s hráčem ze zdravotních důvodů, a to buď 

pokud se fotbalista v důsledku zranění či nemoci stane trvale nezpůsobilým k výkonu 

profesionální sportovní činnosti, nebo v případě, že jediné zranění či jediná nemoc zapříčiní 

hráčovu pracovní neschopnost trvající alespoň osmnáct měsíců v rámci jakýchkoliv po sobě 

následujících dvaceti měsíců. Výpovědní doba v obou výše uvedených případech činí dvanáct 

měsíců; v případech, kdy je zranění či nemoc důsledkem porušení povinností ze strany hráče, 

pak šest měsíců. Klub je nicméně oprávněn ukončit smlouvu též okamžitě, pokud současně 

s tím hráči zaplatí mzdu a veškeré další částky, na něž má dle smlouvy nárok; obojí ve výši, 

jaká by mu náležela za dobu trvání výpovědní doby.396 

Specifikem britské právní úpravy je, že za propuštění (dismissal) považuje i situaci, kdy uplyne 

doba určitá, na niž byla pracovní smlouva uzavřena, a zaměstnavatel nenabídne zaměstnanci 

                                                           
391 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 141; Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 

(Premier League Contract) – čl. 8.1 a 10.1. 
392 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 1.1 a 10.1.1. 
393 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 10.1.2. 
394 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 10.1.3. 
395 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 142; Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 

(Premier League Contract) – čl. 10.2, 10.3 a 10.5. 
396 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 8.1, 8.2 a 8.5. 
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novou smlouvu s alespoň stejně výhodnými podmínkami. I v těchto případech je proto 

zaměstnanec (pokud jeho pracovní poměr trval alespoň dva roky) oprávněn domáhat se 

u příslušného pracovního tribunálu určení, že jeho propuštění je nespravedlivé.397 

Zaměstnavatel pak musí dokázat, že zaměstnanec byl propuštěn z jednoho ze „spravedlivých 

důvodů“ taxativně vyjmenovaných zákonem – těmi jsou zejména nedostatečné schopnosti či 

kvalifikace zaměstnance, jeho chování, popř. skutečnost, že se stal nadbytečným.398 Pokud 

zaměstnavatel toto důkazní břemeno neunese, má zaměstnanec právo na pokračování 

pracovního poměru či na peněžité zadostiučinění.399 

Pokud tedy hráčova profesionální smlouva vyprší a klub mu nenabídne alespoň stejně 

výhodnou novou smlouvu, může hráč využít svého oprávnění popsaného v předchozím 

odstavci. Jestliže tak nicméně neučiní, je klub povinen mu nadále vyplácet základní mzdu ve 

výši dle předmětné smlouvy (avšak omezené určitou horní hranicí), a to dokud hráč nepodepíše 

novou smlouvu s jiným klubem; nejdéle však po dobu jednoho měsíce od ukončení smlouvy.400 

Také fotbalista je oprávněn jednostranně ukončit svou profesionální smlouvu s klubem; 

i v tomto případě se tak může stát pouze z kvalifikovaných důvodů a se čtrnáctidenní výpovědní 

dobou. Přípustným je tento krok v situacích, kdy se klub dopustí závažného či přetrvávajícího 

porušování svých smluvních povinností; zvláště pak tehdy, pokud je klub ve více než 

čtrnáctidenním prodlení se zaplacením mzdy či jiné částky hráči a nezjedná v plném rozsahu 

nápravu ani do skončení čtrnáctidenní výpovědní doby.401 Proti ukončení smlouvy hráčem je 

klub oprávněn se odvolat k příslušnému orgánu subjektu organizujícího ligovou soutěž.402 

Pokud jde o systém hráčských přestupů mezi kluby, vychází judikatura i odborná literatura 

dodnes z názorů vyřčených již v roce 1963 v klíčovém rozhodnutí v případu Eastham 

v. Newcastle United.403 Stav, kdy jsou přestupy hráčů (jejichž smlouvy dosud nevypršely) 

podmiňovány zaplacením často vysokého odstupného ve prospěch jejich dosavadních klubů, je 

na jednu stranu shledáván jistým omezením jejich svobody ve volbě zaměstnavatele. Toto je 

nicméně ospravedlnitelné jednak zájmem menších klubů, které si díky přestupům svých hráčů 

                                                           
397 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 142; GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 89-90. 
398 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 90; Employment Rights Act 1996. Op. cit., čl. 98. 
399 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 92-93. 
400 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 142; Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 

(Premier League Contract) – čl. 19. 
401 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 142; Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 

(Premier League Contract) – čl. 11.1. 
402 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 142; Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 

(Premier League Contract) – čl. 11.2 a 11.3. 
403 Rozhodnutí ve věci Eastham v. Newcastle United FC Ltd ([1964] Ch 413). 



 

70 
 

mohou obstarat prostředky potřebné ke svému provozu a ke zlepšování svého zázemí, jednak 

nezpochybnitelnou sportovní potřebou určité cirkulace fotbalistů v rámci jednotlivých klubů, 

jež může být prostřednictvím peněz (přestupových částek) zajištěna mnohem efektivněji než 

prostřednictvím přímé směny hráčů, která reálně přichází v úvahu jen velmi zřídka.404 

Režim přestupů hráčů, jejichž dosavadní smlouvy již vypršely, byl vlivem rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie v případu Bosman změněn. Současná pravidla (aplikovatelná samozřejmě 

pouze na přestupy vnitrostátní, neboť mezinárodní jsou podřízeny přímo předpisům FIFA) 

stanovují věkovou hranici 24 let a rozlišují mezi fotbalisty, kteří tuto hranici dosud nepřekročili, 

a těmi, kteří daného věku již dosáhli.405 

Hráči z prve jmenované skupiny může jeho klub po vypršení smlouvy nabídnout novou 

smlouvu za alespoň stejně výhodných podmínek, čímž si jej „udrží“; pokud chce takový 

fotbalista přestoupit do jiného klubu, jeho dosavadní klub mu v tom sice nemůže bránit, ale má 

vůči jeho novému klubu právo na odstupné. Pokud se oba kluby na jeho výši nedohodnou, určí 

ji s konečnou platností příslušný orgán subjektu organizujícího ligu. Naproti tomu fotbalista, 

který již dosáhl 24 let věku, se vypršením své profesionální smlouvy bez dalšího stává volným 

hráčem a může podepsat novou smlouvu s jiným klubem, aniž by jeho dosavadnímu klubu 

musela být poskytnuta jakákoliv kompenzace.406 

8.4 Česká republika 

Výčet způsobů, jimiž může dojít k ukončení profesionální smlouvy v České republice, vyplývá 

primárně ze smlouvy samotné. Určité minimální požadavky na hráčské smlouvy v tomto ohledu 

stanovuje Přestupní řád FAČR; konkrétnější představu o řešeních užívaných v praxi je však 

možné získat zejména ze znění (formálně nezávazného) vzoru ligové profesionální smlouvy 

vydaného FAČR. Vedle toho je možné smlouvu ukončit též obecnými způsoby 

předpokládanými občanským zákoníkem. 

Z Přestupního řádu FAČR vyplývá, že smlouva mezi hráčem a klubem musí obsahovat 

vymezení případů, kdy a s jakou výpovědní dobou ji lze jednostranně vypovědět.407 Tento 

požadavek formálně nachází svůj odraz v čl. IX odst. 1 písm. c) vzoru ligové profesionální 

smlouvy; vyjmenování a specifikace jakýchkoliv konkrétních výpovědních důvodů zde 

                                                           
404 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 80-81. 
405 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 81-82; PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 138. 
406 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 81-82; PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 138. 
407 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 6 písm. b). 
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nicméně zcela chybí, a je tedy ponechána výlučně na dohodě smluvních stran. Někteří odborníci 

v této souvislosti doporučují sjednat jako důvod výpovědi přinejmenším dlouhodobou 

zdravotní nezpůsobilost hráče.408 

Přestupní řád FAČR též uvádí, že v profesionální hráčské smlouvě musí být explicitně zahrnuto 

právo výpovědi smlouvy dle příslušných předpisů FIFA (viz níže);409 na jiném místě pak 

zvláště zdůrazňuje právo hráče domáhat se před příslušnými orgány FIFA zrušení smlouvy po 

skončení sezóny, během níž byl nasazen do méně než 10 % soutěžních utkání klubu.410 

Dále musí hráčská smlouva vymezit i případy, v nichž může jedna ze stran přistoupit k jejímu 

okamžitému zrušení; mezi ty je nezbytné zařadit situaci, kdy je klub v nejméně tříměsíčním 

prodlení s plněním své povinnosti poskytovat hráči odměnu a dlužnou částku nezaplatí ani 

v dodatečné lhůtě sedmi dnů od doručení hráčovy písemné výzvy.411 Co se týče vzoru ligové 

profesionální smlouvy, ten v tomto ohledu přebírá z Přestupního řádu FAČR právě ustanovení 

o okamžitém zrušení smlouvy v případě prodlení klubu s poskytováním odměny; žádné další 

důvody (ani blanketní ustanovení jako v případě výpovědi) však neobsahuje.412 

Ukončení hráčské smlouvy samozřejmě může nastat též uplynutím doby, na niž byla uzavřena, 

a písemnou dohodou smluvních stran.413 Ze způsobů ukončení smlouvy dle občanského 

zákoníku si patrně lze představit zejména odstoupení od smlouvy (s účinky do budoucna) 

jednou ze stran v případě, že druhá strana smlouvu podstatně poruší.414 

Co se týče přestupů hráčů, ty je i v českém fotbale pochopitelně možné realizovat pouze v rámci 

tzv. přestupových oken,415 přičemž v případě profesionálních hráčů platí nový klub původnímu 

(mateřskému) klubu fotbalisty odstupné ve smluvené výši.416 Přestupní řád FAČR dále 

zakotvuje systém tréninkové kompenzace plnící funkci náhrady nákladů za trénink hráče 

v klubech, v nichž působil.417 

                                                           
408 KUČERA, Vít. 2012, op. cit., s. 151. 
409 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 6 písm. b); Vzor – Ligová profesionální 

smlouva. Op. cit., čl. IX. odst. 2. 
410 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 22 odst. 2. 
411 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 6 písm. c). 
412 Vzor – Ligová profesionální smlouva. Op. cit., čl. IX. odst. 1 písm. d). 
413 Vzor – Ligová profesionální smlouva. Op. cit., čl. IX. odst. 1. písm. a) a b). 
414 Ustanovení § 2002 a § 2004 odst. 3 občanského zákoníku. 
415 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 3 odst. 5. 
416 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 9 odst. 2 písm. a). 
417 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 14 odst. 1. 
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Tréninkovou kompenzaci platí především klub, s nímž fotbalista v sezóně, v níž dovrší nejvýše 

23. rok věku, uzavírá svou první profesionální smlouvu, a to všem klubům, které se od šestého 

roku věku hráče tréninkem podílely na jeho výchově.418 Druhou základní událostí, s níž je 

spojena povinnost zaplatit tréninkovou kompenzaci, je přestup fotbalisty (již v režimu 

profesionálních hráčů) v sezóně, v níž dovrší nejvýše 23. rok věku. V tomto případě platí 

tréninkovou kompenzaci hráčův nový klub, avšak toliko jeho původnímu (mateřskému) 

klubu.419 Tréninková kompenzace se platí ve výši stanovené Přestupním řádem FAČR, a to za 

každý jednotlivý rok věku hráče a v závislosti na úrovni soutěže, v níž působí klub, který je 

k jejímu placení povinen.420 

8.5 Evropské právo 

O některých způsobech ukončení smlouvy se stručně zmiňuje též Dohoda ohledně minimálních 

požadavků na standardní hráčské smlouvy. Dle tohoto dokumentu by profesionální smlouva 

měla vymezovat rovná práva hráče a klubu ohledně sjednávání dohody o předčasném ukončení 

smlouvy. Dále platí, že jakékoliv předčasné ukončení smlouvy musí být založeno na existenci 

spravedlivého důvodu. Výslovně zmíněno je poté oprávnění klubu jednostranně vypovědět 

smlouvu s hráčem, jemuž zranění či nemoc dlouhodobě (popř. již trvale a nevratně) znemožňuje 

vykonávat sportovní činnost. Nakonec předmětné ustanovení odkazuje na aplikaci Pravidel 

FIFA o statusu a přestupech hráčů (viz níže).421 

Pokud jde o přestupy hráčů, je samozřejmě nezbytné zmínit se na tomto místě alespoň stručně 

o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v případu Bosman, které již bylo několikrát 

zmíněno výše. Komplexní a detailní rozbor tohoto judikátu by patrně přesahoval rámec této 

kapitoly; lze nicméně alespoň uvést, že jeho nejdůležitějším důsledkem bylo zrušení povinnosti 

placení přestupových částek (odstupného) v případech přeshraničních přestupů hráčů, jejichž 

dosavadní profesionální smlouva vypršela. Soudní dvůr Evropské unie právě v této povinnosti 

spatřoval nepřípustnou překážku volného pohybu osob mezi členskými státy.422 Následkem 

                                                           
418 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 14 odst. 2 písm. a). 
419 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 14 odst. 2 písm. c). 
420 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 15. 
421 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 3.5. 
422 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. 12. 1995 ve věci Union royale belge des sociétés de football 

association ASBL a další v. Jean-Marc Bosman a další (C-415/93); BLANPAIN, Roger. 2009, op. cit., s. 127; 

HAMERNÍK, Pavel. 2014, op. cit., s. 50. 
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rozhodnutí v případu Bosman došlo též k úpravám relevantních celosvětově platných vnitřních 

předpisů FIFA, zejména Pravidel FIFA o statusu a přestupech hráčů (viz níže).423 

V dané souvislosti je ovšem třeba akcentovat, že výše zmíněné pravidlo není aplikovatelné na 

čistě vnitrostátní hráčské přestupy, neboť postrádají evropský prvek.424 Byť tedy – jak je patrné 

i z jednotlivých kapitol výše – doznaly v mnohých zemích režimy vnitrostátních přestupů 

v reakci na předmětný judikát značných změn, povinnost platit odstupné i za přestupy hráčů, 

jejichž předchozí smlouva vypršela, v nich může v určité formě přetrvávat. 

8.6 Předpisy FIFA 

Způsoby ukončení hráčských smluv pochopitelně představují jednu z klíčových otázek 

řešených Pravidly FIFA o statusu a přestupech hráčů. Vyjmenovaná relevantní ustanovení 

tohoto předpisu, která budou rozebrána níže, přitom musejí být zohledněna též ve vnitřních 

předpisech všech národních fotbalových asociací,425 což má za následek jejich aplikovatelnost 

i na vnitrostátní úrovni. 

Stěžejním principem předmětné úpravy je, že smlouvy mají být respektovány, a proto k jejich 

ukončení může zásadně docházet toliko uplynutím doby, na kterou byly sjednány, či vzájemnou 

dohodou smluvních stran.426 Z tohoto pravidla jsou však připuštěny určité výjimky; existují 

tedy situace, kdy jedna ze stran může smlouvu předčasně ukončit jednostranným jednáním. 

Kterákoliv ze smluvních stran je především oprávněna smlouvu ukončit, pokud je pro takový 

krok dán spravedlivý důvod. V důsledku tohoto postupu pak nelze danou smluvní stranu 

sankcionovat povinností zaplatit druhé straně peněžitou kompenzaci ani sankcemi sportovního 

charakteru.427 Navzdory obecnému zákazu je navíc možné hráčskou smlouvu takto ukončit 

i v průběhu sezóny.428 

Existence spravedlivého důvodu musí vždy být posuzována s ohledem na okolnosti 

konkrétního případu; zpravidla jím však obecně bude dlouhotrvající či mnohonásobné 

porušování smluvních povinností druhou smluvní stranou. Oficiální komentář FIFA 

k předmětnému ustanovení jako příklady spravedlivých důvodů uvádí na jedné straně situaci, 

                                                           
423 HAMERNÍK, Pavel. 2014, op. cit., s. 50. 
424 HAMERNÍK, Pavel. 2014, op. cit., s. 50. 
425 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 1 odst. 3 písm. b). 
426 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 13. 
427 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 14. 
428 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 16; Commentary on the Regulations 

for the Status and Transfer of Players. Op. cit., s. 44. 
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kdy klub hráči ani po jeho výzvě nezaplatil mzdu za období přesahující tři měsíce, na druhé 

straně pak opakované závažné porušování základních smluvních povinností ze strany hráče, 

které přetrvává i poté, co ho klub disciplinárně sankcionoval mírnějším způsobem, popř. které 

vyústí v hráčovu svévolnou a neodůvodněnou absenci z tréninku.429 

K jednostrannému ukončení smlouvy může dále dojít též z tzv. sportovního spravedlivého 

důvodu.430 Tímto způsobem může smlouvu ukončit jen hráč, a to do patnácti dnů od posledního 

soutěžního zápasu sezóny, v jejímž průběhu byl celkem nasazen do méně než 10 % soutěžních 

zápasů svého klubu (rozhodující je počet odehraných minut, nikoliv absolutní počet zápasů).431 

V takovém případě nelze fotbalistu postihnout jakýmikoliv sportovními sankcemi; může mu 

však být (a zpravidla bude)432 uložena povinnost zaplatit klubu peněžitou kompenzaci. 

Důležité je také zdůraznit, že uvedené oprávnění svědčí pouze tzv. zavedeným (etablovaným) 

hráčům. Splnění této podmínky je posuzováno vždy individuálně, nicméně obecně půjde 

o fotbalisty, kteří již prošli fázemi tréninkové výchovy a přípravy a jejichž schopnosti 

a dovednosti jsou alespoň srovnatelné s hráči stejného klubu (zejména těmi nastupujícími na 

obdobné pozici v sestavě), kteří jsou do soutěžních utkání nasazováni pravidelně.433 

Konečně připadá v úvahu též jednostranné ukončení hráčské smlouvy bez existence 

spravedlivého důvodu. Takovýto postup je sice předmětným předpisem FIFA považován za 

porušení smlouvy;434 možnost jeho využití v určitých situacích je však přesto jistým způsobem 

předpokládána a je poměrně podrobně stanoveno, za jakých podmínek povede ke vzniku jakých 

právních následků. 

V každém případě je smluvní strana, která ukončila smlouvu bez spravedlivého důvodu, 

povinna zaplatit druhé straně peněžitou kompenzaci.435 Pokud je k jejímu placení povinen hráč, 

je společně a nerozdílně s ním zavázán též klub, s nímž následně podepsal novou smlouvu.436 

Výši kompenzace obecně lze (pokud to připouští právní řád příslušné země) sjednat přímo ve 

smlouvě jako tzv. výkupní klauzuli;437 jinak musí být stanovena orgánem, který ve věci 

                                                           
429 Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players. Op. cit., s. 39-40. 
430 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 15. 
431 Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players. Op. cit., s. 42. 
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rozhoduje, s ohledem na aplikovatelný právní řád a na specificitu sportu, a to po zvážení všech 

okolností daného případu. Těmi mohou být zejména výše odměny hráče (dle ukončené 

smlouvy, ale i dle nové smlouvy, kterou následně podepsal s jiným klubem), doba zbývající do 

vypršení smlouvy, náklady vzniklé klubu a skutečnost, zda k ukončení smlouvy došlo v rámci 

tzv. ochranné doby, či mimo ni.438 

Právě institut ochranné doby je pak klíčový i pro určení toho, zda mohou na smluvní stranu, 

která smlouvu předčasně ukončila, být uvaleny též sankce sportovní povahy. Ochranná doba se 

vždy počítá ode dne, kdy je mezi hráčem a klubem uzavřena hráčská smlouva. Pokud fotbalista 

k danému dni dosud nedovršil 28. rok svého věku, trvá ochranná doba tři celé sezóny či tři roky 

(záleží, které období uplyne dříve); v opačném případě pak dvě celé sezóny či dva roky.439 

Pokud následně dojde mezi hráčem a klubem k uzavření nové smlouvy, začíná od předmětného 

dne běžet nová ochranná doba v odpovídající výši.440 

Jestliže hráč ukončí smlouvu bez spravedlivého důvodu během ochranné doby, může mu 

příslušný orgán FIFA zakázat start v soutěžních utkáních jeho nového klubu v nové sezóně, a to 

na dobu čtyř měsíců; v případě přitěžujících okolností na straně hráče pak až šesti měsíců.441 

Pokud se ukončení smlouvy bez spravedlivého důvodu v ochranné době dopustí klub, může mu 

být udělena sankce v podobě zákazu registrace jakýchkoliv nových hráčů v nejbližších dvou 

přestupových obdobích. Stejně může být potrestán klub, který naváděl fotbalistu jiného klubu 

k tomu, aby svou smlouvu ukončil bez spravedlivého důvodu; v situaci, kdy hráč bez 

spravedlivého důvodu ukončí svou dosavadní smlouvu a následně podepíše novou smlouvu 

s jiným klubem, je dána vyvratitelná domněnka, že se tento klub dopustil výše popsaného 

návodu.442 

V případě jednostranného ukončení smlouvy po uplynutí ochranné doby naproti tomu hráči ani 

klubu výše popsané sportovní sankce nehrozí; jediným jeho důsledkem je tak povinnost zaplatit 

druhé straně peněžitou kompenzaci. To ovšem platí jen v případě, kdy k ukončení smlouvy 

dojde po skončení sezóny, a to do patnácti dnů od posledního soutěžního zápasu.443 Pokud tato 
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podmínka nebude splněna, může být předmětné smluvní straně udělena disciplinární sankce; ta 

však zásadně bude mírnější než v případě ukončení smlouvy během ochranné doby.444 

8.7 Belgie 

Na tomto místě se jeví jako vhodné vybočit ze zavedené struktury této práce a alespoň stručně 

se zabývat též rozhodnutím belgického pracovního soudu v případu Dahmane.445 Jedná se 

o jedno z dosud posledních relevantních rozhodnutí vnitrostátních soudů jednotlivých 

evropských zemí, které je zajímavé zejména tím, že naznačuje určitou změnu v přístupu 

k profesionálním sportovcům, a znovu tak otevírá otázku, do jaké míry mají být i na jejich 

právní vztahy aplikovány obecné (pracovně)právní předpisy a v jakých ohledech je naopak 

nezbytné hledat jiná řešení.446 

Fotbalista Mohamed Dahmane uzavřel v červenci 2007 čtyřletou profesionální smlouvu 

s prvoligovým belgickým klubem KRC Genk; již v lednu 2008 se ovšem po neshodách 

s trenérem rozhodl tuto smlouvu jednostranně ukončit. Za toto porušení smlouvy klub po hráči 

požadoval kompenzaci ve výši zhruba 890 000 eur, a to na základě zvláštního zákona 

o pracovních smlouvách profesionálních sportovců ve spojení s prováděcím královským 

dekretem, jenž stanovoval výši tohoto odstupného jako 36násobek měsíční mzdy sportovce.447 

Proti tomu hráč namítal, že dle obecné pracovněprávní legislativy může maximální výše 

peněžité kompenzace činit pouze 12násobek měsíční mzdy zaměstnance, a že přísnější úprava 

pro profesionální sportovce představuje neopodstatněný, a tím pádem nepřípustný zásah do 

jejich ústavně zaručeného práva na rovné zacházení a zákaz diskriminace.448 

KRC Genk v řízení vyjádřil názor, že zvláštní legislativní úprava týkající se profesionálních 

sportovců je nezbytná s ohledem na specifický charakter sportu jako takového i smluvních 

vztahů vznikajících v jeho rámci, které se zásadně odlišují od „klasických“ vztahů 

pracovněprávních. Speciální úprava je legitimním prostředkem k zachování férovosti 

sportovních soutěží a k ochraně určité stability sportovních klubů, jež se jich účastní. Klub 
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448 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 12; VAN MAREN, Oskar. Dahmane 
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zmínil též specifickou situaci ve fotbale, kdy je nutné bránit nejbohatším klubům v tom, aby 

„skupovaly“ veškeré kvalitní hráče menších klubů, a narušovaly tak regulérnost soutěže.449 

Pracovní soud v Antverpách však všechny výše uvedené argumenty vznesené klubem odmítl. 

Připustil sice, že profesionální sport skutečně vykazuje jisté odlišnosti od výkonu práce v jiných 

odvětvích; to však samo o sobě neopodstatňuje zvláštní úpravu výše kompenzace za porušení 

smlouvy. Soud předně zdůraznil, že se předmětný královský dekret vůbec o specificitě sportu 

nezmiňuje; tím spíše pak nenabízí jakékoliv konkrétní vymezení důvodů pro odklon od obecné 

úpravy výše odstupného.450 

Hodnoty zmiňované klubem, tedy řádná a férová soutěž, smluvní stabilita či právní jistota, pak 

rozhodně nejsou typické pouze pro profesionální sport; naopak jsou společné takřka všem 

odvětvím hospodářství, přičemž k jejich ochraně slouží mimo jiné právě obecná 

pracovněprávní legislativa. Dle soudu přitom není důvod se a priori domnívat, že by tato 

ochrana měla být právě v oblasti sportu nedostatečná.451 

Pokud KRC Genk dále argumentoval specifickou situací na fotbalovém přestupním trhu 

a hrozící koncentrací všech kvalitních hráčů ve velkých klubech, soud považoval za nezbytné 

rozlišovat mezi přestupy hráčů a případy, kdy hráč jednostranně ukončí smlouvu a je povinen 

za to klubu zaplatit kompenzaci. Předmětná speciální právní úprava se navíc vztahuje na 

všechna sportovní odvětví; zvláštnosti fotbalu proto samy o sobě zohledňovat nelze.452 

Pracovní soud konečně zdůraznil, že za nepřiměřenou považuje i samotnou výši odstupného 

dle předmětné „sportovní“ legislativy. 36násobek měsíční mzdy totiž vzhledem ke značně 

omezené délce kariéry profesionálního sportovce může představovat až jednu třetinu jeho 

celkových kariérních příjmů. Naproti tomu 12násobek měsíční mzdy, tedy prakticky náhrada 

za období zahrnující dvě fotbalová přestupová okna, se jeví jako přiměřený.453 

Z výše popsaných důvodů proto pracovní soud shledal předmětný královský dekret jako 

protiústavní, neboť porušuje principy rovného zacházení a zákazu diskriminace.454 

                                                           
449 VAN MAREN, Oskar. 2014, op. cit. 
450 VAN MAREN, Oskar. 2014, op. cit. 
451 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 12; VAN MAREN, Oskar. 2014, op. cit. 
452 VAN MAREN, Oskar. 2014, op. cit. 
453 VAN MAREN, Oskar. 2014, op. cit. 
454 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 12. 
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Judikát se rychle setkal s velkým ohlasem nejen v Belgii, ale i v zahraničí. Zejména v některých 

médiích byl okamžitě přirovnáván k rozhodnutí v případu Bosman,455 neboť též vzešel 

z belgického fotbalového prostředí, též mohl mít značný dopad na budoucí fungování 

přestupového systému a též ve své podstatě vyjádřil názor, že by k profesionálním sportovcům 

mělo být přistupováno stejně jako k jiným zaměstnancům.456 

Již od počátku se nicméně jevilo jako zřejmé, že rozhodnutí belgického vnitrostátního soudu 

dle belgického práva samo o sobě nemá potenciál vyvolat podobně rozsáhlé následky jako 

právě judikát Soudního dvora Evropské unie v případu Bosman, který přímo vycházel 

z aplikace evropského primárního práva. K masovému jednostrannému ukončování smluv ze 

strany hráčů tak zatím nedochází, a to dle dostupných informací ani v samotné Belgii.457 

Naopak se již objevilo rozhodnutí prvoinstančního pracovního tribunálu v Lutychu,458 dle 

kterého je judikát v případu Dahmane nutné vnímat jako ojedinělý a izolovaný. Zda skutečně 

může být postavení profesionálních sportovců ztotožňováno s postavením „klasických“ 

zaměstnanců, dle daného rozhodnutí zdaleka není zřejmé, a to zejména proto, že sportovci za 

svou činnost pobírají nesrovnatelně vyšší odměnu; v důsledku toho mají vůči svým klubům 

dostatečně výhodnou pozici, a nepotřebují tak požívat stejné úrovně ochrany jako ostatní 

zaměstnanci…459 

9 Řešení sporů 

9.1 Německo 

Spory pracovněprávní povahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli rozhodují dle německého 

práva výlučně pracovní soudy. Možnost řešení těchto sporů prostřednictvím rozhodčího řízení 

je připuštěna pouze tehdy, pokud to předpokládá aplikovatelná kolektivní smlouva. Vzhledem 

k již výše popsané situaci v německém fotbale, která je charakteristická mj. právě absencí 

jakékoliv kolektivní smlouvy, tedy nelze uvažovat o závazném řešení pracovněprávních sporů 

mezi fotbalisty a kluby jinými orgány než pracovními soudy.460 

                                                           
455 Zaak-Dahmane krijgt allure van zaak-Bosman. In: sporza.be [online]. 6. 5. 2014 [cit. 18. 6. 2017]. Dostupné z: 

http://sporza.be/cm/sporza/voetbal/Jupiler_Pro_League/1.1959335 
456 VAN MAREN, Oskar. 2014, op. cit. 
457 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 12; VAN MAREN, Oskar. 2014, op. cit. 
458 Rozhodnutí Pracovního tribunálu v Lutychu (Tribunal du Travail Liège) ze dne 28. 8. 2014 (F-20140828-2). 
459 Mapping the labour status of sportspeople under EU law. Op. cit., s. 12. 
460 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 198; VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 61; 

Lizenzordnung Spieler. Op. cit., § 9 odst. 1. 
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Tento stav s sebou nese značné komplikace. Soudní řízení jsou z pohledu profesionálního 

sportu často velmi zdlouhavá, v některých případech nemusejí dostatečně zohledňovat 

specificitu sportu a navíc obecně přitahují nežádoucí mediální pozornost.461 

I z tohoto důvodu Licenční řád hráčů vydaný DFL zakotvuje alespoň možnost řešení sporů ve 

smírčím řízení, jehož cílem je dosažení závazné dohody obou dotčených stran v podobě smíru, 

a tudíž předejití soudnímu řízení. Obecně není využití smírčího řízení povinné a lze se ihned 

obrátit na pracovní soud; jestliže však jedna ze stran sporu o zahájení smírčího řízení požádá, 

je druhá strana povinna se jej účastnit. Každá ze stran poté jmenuje jednoho mediátora; tyto dvě 

osoby následně jmenují třetího, nestranného a nezávislého mediátora. Mediátoři v následném 

průběhu řízení usilují o uzavření smíru mezi oběma stranami sporu; nejsou však oprávněni ve 

věci sami rozhodnout. Neúspěch smírčího řízení zpravidla vede k podání soudní žaloby jednou 

ze stran.462 

Od pracovněprávních sporů je však třeba odlišovat spory z licenčních smluv uzavíraných mezi 

každým licenčním hráčem a Ligovým svazem a představujících jednu z nezbytných podmínek 

pro udělení licence danému hráči. Tyto spory jsou na základě rozhodčí smlouvy, která tvoří 

přílohu každé licenční smlouvy, vždy závazně rozhodovány Stálým rozhodčím soudem pro 

licenční hráče (Ständiges Schiedsgericht für Lizenzspieler). Výsledky těchto sporů často mají 

zásadní dopad na pracovněprávní vztah mezi hráčem a jeho klubem (neboť platná licence je 

podmínkou účasti hráče v profesionálních soutěžích); přesto je jejich arbitrabilita připuštěna.463 

9.2 Itálie 

Také v Itálii mohou být pracovněprávní spory předmětem rozhodčího řízení jen v situaci, kdy 

tuto možnost zakotvuje příslušná kolektivní smlouva. Čl. 4 zvláštního „sportovního“ zákona 

č. 1981/91 pak stanoví, že v individuální hráčské smlouvě může být obsažena rozhodčí 

doložka, dle které o sporech vznikajících mezi stranami z této smlouvy rozhoduje arbitrážní 

orgán; součástí doložky musí být údaj o konkrétních rozhodcích tvořících tento orgán či alespoň 

o jejich počtu a způsobu jejich jmenování.464 

                                                           
461 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 199-200; FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 12. 
462 Lizenzordnung Spieler. Op. cit., § 9 odst. 1; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 198-199; FRODL, Christian. 

2016, op. cit., s. 12. 
463 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 199. 
464 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 65-66; 

L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 4. 
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Z výše uvedených pravidel pak vychází čl. 21 kolektivní smlouvy platné pro Serii A; ten je 

následně zohledněn v rámci příslušného závazného vzoru individuální hráčské smlouvy. Dle 

daného ustanovení o veškerých sporech mezi fotbalistou a klubem souvisejících s hráčskou 

smlouvou (především s jejím výkladem, plněním či ukončením) rozhoduje Arbitrážní panel, 

a to v tzv. neformální arbitráži vedené podle pravidel, jež jsou vymezena v jedné z příloh dané 

kolektivní smlouvy. Hráč i klub se přitom zavazují bezvýhradně respektovat pravomoc 

Arbitrážního panelu i rozhodnutí jím vydaná.465 

Výše zmíněná pravidla, dle nichž rozhodčí řízení probíhá, stanoví, že ve věci zásadně rozhodují 

tři rozhodci; po jednom jmenuje každá strana sporu, dva takto určení rozhodci pak navíc 

jmenují svého předsedu. Po vzájemné dohodě obou stran však může řízení vést též jediný 

rozhodce. V každém případě jsou všichni rozhodci povinni zachovávat mlčenlivost a vyhnout 

se jakémukoliv jednání, kterým by mohli ohrozit svou nestrannost a nezávislost. Daná pravidla 

samozřejmě také podrobně vymezují procesní průběh samotného rozhodčího řízení.466 

Důležité je nicméně podotknout, že v posledních přibližně deseti letech nerozhodoval 

Arbitrážní panel výše popsaným způsobem v žádném sporu zásadního významu. Tato 

skutečnost je připisována jednak důkladným daňovým a auditorským kontrolám prováděným 

orgány FIGC, jednak obtížím spojeným se jmenováním tříčlenných rozhodčích senátů 

v jednotlivých konkrétních případech.467 

9.3 Spojené království 

Pro Spojené království je charakteristická již dlouhodobá tradice spočívající v pouze 

minimálním zasahování státních orgánů do sportovních záležitostí. Jedním z projevů tohoto 

přístupu je i neochota soudů k řešení sporů vyplývajících z profesionálního sportu; k tomu 

dochází zpravidla pouze v případech, jejichž skutkový stav alespoň potenciálně naplňuje 

definici tzv. omezování obchodu (dle doktríny restraint of trade).468 

S uvedenými skutečnostmi pak koresponduje úprava řešení sporů obsažená ve vzorové hráčské 

smlouvě pro Premier League. Dle té musejí být veškeré spory mezi hráčem a klubem, jež 

nepodléhají ustanovením o disciplinárním řízení, řízení o jednostranném ukončení smlouvy či 

                                                           
465 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 66; 

Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 21.1.-21.3., Contract – Contratto Tipo Serie 

A in Inglese. Op. cit., Clause 4 a 5. 
466 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 66. 
467 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 66. 
468 BLACKSHAW, Ian. 2006, op. cit., s. 93. 
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řízení o stížnostech, rozhodovány prostřednictvím arbitráže vedené dle vnitřních předpisů 

subjektu organizujícího ligu (či po dohodě obou stran přímo dle vnitřních předpisů Fotbalové 

asociace).469 

V této souvislosti je ve vzorové smlouvě též výslovně stanoveno, že klub i fotbalista berou na 

vědomí specificitu a zvláštní charakter profesionálního sportu, a proto vyjadřují svůj souhlas 

s tím, aby veškeré spory z jejich vzájemného vztahu byly závazně řešeny příslušným rozhodčím 

tribunálem či jiným obdobným orgánem v souladu s „fotbalovými“ předpisy.470 Přítomnost 

tohoto ustanovení lze vnímat jako odkaz na pravidla FIFA, která specificitu sportu též explicitně 

zmiňují. Jelikož se však vzorová smlouva explicitně odvolává i na použití všeobecných 

anglických a britských právních norem, nelze onu specificitu sportu ztotožňovat s jakousi 

„imunitou“ vůči aplikaci obecného práva.471 

Arbitráž dle vnitřních předpisů Premier League představuje způsob konečného a právně 

závazného řešení sporů, proti jehož výsledku není přípustné odvolání.472 Pokud jde o složení 

rozhodčího tribunálu, který ve věci rozhoduje, ten je tříčlenný; přitom je i zde využit systém, 

kdy dva rozhodce jmenují strany sporu (každá po jednom) a třetí rozhodce je jmenován 

společným rozhodnutím těchto dvou prve jmenovaných rozhodců. Připuštěna je však i možnost 

vedení řízení jediným rozhodcem, a to na základě dohody obou stran sporu.473 

9.4 Česká republika 

Přestupní řád FAČR stanoví, že obsahem každé ligové profesionální hráčské smlouvy musí být 

rozhodčí doložka, dle níž bude jakýkoliv spor mezi hráčem a klubem vyplývající z této smlouvy 

nebo vzniklý v souvislosti s ní rozhodnut v rozhodčím řízení v souladu s Procesním řádem 

FAČR; rozhodčí nález může být následně přezkoumán Arbitrážní komisí FAČR, popř. též 

Rozhodčím soudem pro sport (CAS) se sídlem v Lausanne.474 

Vzor ligové profesionální smlouvy pak ještě upřesňuje, že v rozhodčím řízení mají o sporu 

rozhodovat tři rozhodci ustanovení ze Sboru rozhodců FAČR.475 Z ustanovení Procesního řádu 

FAČR pak lze dovodit, že se na složení tříčlenného senátu podílejí obě strany sporu, neboť 

                                                           
469 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 142; Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 

(Premier League Contract) – čl. 17. 
470 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 18. 
471 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 143. 
472 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., čl. X.38. 
473 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., čl. X.9.-X.15. 
474 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 7 písm. c). 
475 Vzor – Ligová profesionální smlouva. Op. cit., čl. X. odst. 4. 
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každá má právo jmenovat jednoho rozhodce; třetího rozhodce (a zároveň předsedu senátu) pak 

jmenují dva rozhodci jmenovaní stranami.476 Důležité je doplnit, že členem Sboru rozhodců 

FAČR je jmenována každá osoba, kterou k tomu navrhne kterýkoliv členský klub nebo hráč 

a která splní stanovené podmínky.477 

Orgánem druhé instance oprávněným přezkoumat rozhodčí nález vydaný senátem ve výše 

popsaném složení byla však až donedávna Arbitrážní komise FAČR (jak je stále zmíněno 

v Přestupním řádu FAČR – viz výše), tedy orgán, jehož členové byli do funkce voleni 

a z funkce odvoláváni Valnou hromadou FAČR.478 Tento stav byl dlouhodobě předmětem 

kritiky ze strany části odborné veřejnosti, jež s odkazem na relevantní požadavky FIFA 

upozorňovala na to, že i na složení odvolacího orgánu by se měli přímo podílet hráči a kluby.479 

Na 19. Valné hromadě FAČR konané dne 2. 6. 2017 byla nicméně přijata změna stanov, která 

Arbitrážní komisi FAČR zcela ruší a pravomoc k rozhodování sporů v prvním i druhém stupni 

svěřuje Sboru rozhodců FAČR.480 

Pokud jde o možnost soudního přezkumu rozhodnutí vydaných orgány FAČR, ta se opírá 

o ustanovení §§ 258 – 261 občanského zákoníku. Dle nich může každý člen spolku nebo ten, 

kdo na tom má právní zájem, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu 

spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami. Toto oprávnění je však dáno jen tehdy, 

pokud se neplatnosti předmětného rozhodnutí nelze dovolat u orgánů spolku, jinými slovy 

pokud byly vyčerpány veškeré prostředky poskytované vnitřními předpisy FAČR.481 

Soud dále neplatnost napadeného rozhodnutí nevysloví, pokud porušení zákona či stanov nemá 

závažné právní následky, je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí 

nevyslovit, či pokud by tím bylo podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré 

víře.482 Dle ustálené praxe navíc soudy přezkoumávají toliko ta rozhodnutí sportovních 

organizací, která přímo a výrazným způsobem zasahují do subjektivních práv dotčené osoby.483 

                                                           
476 Procesní řád Fotbalové asociace České republiky [online]. § 52 odst. 1 písm. g), § 53 odst. 3 a § 54 [cit. 19. 6. 

2017]. Dostupné z: https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1 
477 Stanovy Fotbalové asociace České republiky [online]. § 27 odst. 1 [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: 

https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1 
478 Stanovy Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 25 odst. 1. 
479 HAINDLOVÁ, Markéta. 2014, op. cit., s. 113. 
480 Změna Stanov FAČR: Zrušení Arbitrážní komise, řešení sporů hráčů se výrazně zrychlí. In: Fotbalová asociace 

České republiky [online]. 2. 6. 2017 [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: https://facr.fotbal.cz/zmena-stanov-facr-

zruseni-arbitrazni-komise-reseni-sporu-hracu-se-vyrazne-zrychli/a5730 
481 HAINDLOVÁ, Markéta. 2014, op. cit., s. 111; ustanovení § 258 občanského zákoníku. 
482 Ustanovení § 260 občanského zákoníku. 
483 HAINDLOVÁ, Markéta. 2014, op. cit., s. 111-112. 
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9.5 Evropské právo 

O způsobech řešení sporů mezi fotbalistou a klubem se stručně zmiňuje též Dohoda ohledně 

minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy. Ta stanoví, že veškeré spory 

vyplývající z hráčské smlouvy mají být v souladu s vnitřními předpisy příslušné národní 

fotbalové asociace rozhodovány prostřednictvím nezávislé a nestranné arbitráže vedené 

rozhodci jmenovanými za rovných podmínek oběma stranami; jejich rozhodnutí je konečné. 

Připuštěna je též možnost nechat ve sporu rozhodnout Rozhodčí soud pro sport (CAS) se sídlem 

v Lausanne či příslušné orgány FIFA.484 

Řešení sporů však v každém případě musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou 

příslušné země a s aplikovatelnými kolektivními smlouvami; výslovně je vzata na vědomí 

nearbitrovatelnost pracovněprávních sporů v některých zemích.485 

9.6 Předpisy FIFA 

V souladu s Pravidly FIFA o statusu a přestupech hráčů jsou orgány FIFA oprávněny 

rozhodovat ve většině sporů s mezinárodním prvkem. Jde především o spory mezi kluby a hráči 

vztahující se k pravidlům smluvní stability dle článků 13 až 18 daného předpisu (viz výše 

kapitolu o způsobech ukončení smluv), pracovněprávní spory mezi kluby a hráči (pokud se obě 

strany nedohodly, že tyto spory budou rozhodovány arbitrážním orgánem na národní úrovni) 

a též spory týkající se placení tréninkové kompenzace či solidárních příspěvků. Příslušnými 

orgány FIFA jsou dle povahy sporu buď Komora pro řešení sporů (Dispute Resolution 

Chamber), nebo Výbor pro status hráčů (Players’ Status Committee).486 

10 Kolektivní pracovní právo 

10.1 Německo 

Profesionální fotbalisté mají v Německu, stejně jako jiní zaměstnanci, právo sdružovat se 

v odborových organizacích a uzavírat kolektivní smlouvy se zaměstnavateli či jejich 

                                                           
484 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 12.2. 
485 Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football 

sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 12.2. 
486 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016). Op. cit., čl. 22-26. 
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organizacemi. Skutečná situace je ovšem taková, že v německém fotbale zatím zůstává možnost 

uzavření kolektivní smlouvy v teoretické rovině a že k jejímu využití dosud nikdy nedošlo.487 

Národní hráčská asociace VDV (Vereinigung der Vertragsfußballspieler) na počátku své 

existence ve svých stanovách výslovně vyloučila možnost své účasti na kolektivním 

vyjednávání a hodlala se soustředit toliko na poskytování poradenství svým členům; v roce 

2001 nicméně toto stanovisko přehodnotila a od té doby je entitou způsobilou kolektivní 

vyjednávání vést. Podobný proces nastal i u Ligového svazu, jenž potřebnou změnu stanov 

směřující k tomu, aby mohl jako organizace zaměstnavatelů zastupovat zájmy profesionálních 

klubů, přijal v roce 2010. Již zhruba sedm let jsou tedy v německém fotbale dány podmínky 

pro to, aby zástupci hráčů i klubů zahájili proces kolektivního vyjednávání; dosud se tak 

nicméně nestalo a vztahy předmětných subjektů stále zůstávají čistě neformální.488 

I v oblasti profesionálního sportu je pak aplikovatelný zákon o podnikové ústavě 

(Betriebsverfassungsgesetz),489 dle něhož jsou zaměstnanci za určitých podmínek oprávněni 

zřídit u zaměstnavatele radu zaměstnanců. Tento orgán se dle předmětného zákona může 

spolupodílet na rozhodování o některých otázkách, jež mohou být relevantní i pro profesionální 

sport; jmenovat lze například ukládání smluvních pokut, rozložení pracovní doby či přijímání 

a propouštění zaměstnanců. Zvláště v posledně jmenovaném případě by šlo o stěží 

představitelný zásah do autonomie rozhodování klubu; jeho přípustnost je však spíše 

akademickou otázkou, která dosud nemusela být reálně zodpovězena, neboť v německém 

profesionálním sportu rady zaměstnanců prakticky nenajdeme.490 

Závěrem lze doplnit, že praktické uplatnění v německém fotbale nenachází ani právní úprava 

řešení kolektivních sporů a že v celé jeho historii neproběhla jediná stávka sportovců.491 

10.2 Itálie 

Mezi základní ústavně zaručená kolektivní práva italských zaměstnanců – a tedy 

i profesionálních fotbalistů – patří právo sdružovat se v odborových organizacích, které se 

starají o prosazování kolektivních zájmů svých členů.492 Odborovou organizací je i hráčská 

asociace AIC, mezi jejíž klíčové úlohy patří účast na kolektivním vyjednávání se subjekty 

                                                           
487 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 192; FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 3 a 20. 
488 FRODL, Christian. 2016, op. cit., s. 5. 
489 ŠTEFKO, Martin. 2014, op. cit., s. 97. 
490 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 193-194. 
491 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 192. 
492 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.1. 
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organizujícími příslušné ligové soutěže (jakožto zástupci klubů, tedy zaměstnavatelů). 

Výsledkem tohoto procesu je uzavírání kolektivních smluv, které (jak již bylo vysvětleno výše) 

podrobně vymezují zásadní část obsahu hráčských smluv uzavíraných mezi profesionálními 

fotbalisty a kluby, a jsou tak klíčovým pramenem vzájemných práv a povinností obou stran.493 

Italská ústava zaručuje zaměstnancům též právo na stávku; to nicméně bylo po celou dosavadní 

historii profesionálního sportu využíváno pouze zřídka. K prosazení zájmů sportovců většinou 

postačovalo samotné vyhlášení stávky; její realizace pak již nebyla nutná. Je nicméně nezbytné 

dodat, že reálná možnost využití práva na stávku je v oblasti sportu značně omezena vnitřními 

pravidly příslušných sportovních organizací, jež například nenastoupení týmu k utkání spojují 

se sankcí v podobě kontumační prohry.494 

10.3 Spojené království 

Také ve Spojeném království mají profesionální fotbalisté jakožto zaměstnanci právo zakládat 

odborové organizace, sdružovat se v nich a účastnit se jejich prostřednictvím kolektivního 

vyjednávání. Anglická Asociace profesionálních fotbalistů (Professional Footballers’ 

Association) má v zemi dlouhou tradici a je členem Kongresu odborových organizací (Trades 

Union Congress), nejvýznamnější britské konfederace odborových organizací.495 

Právě Asociace profesionálních fotbalistů je entitou, která vede kolektivní vyjednávání se 

subjekty organizujícími anglické ligové soutěže jakožto zástupci klubů. Prostřednictvím tohoto 

postupu dochází mezi danými stranami k uzavírání řady kolektivních smluv vymezujících 

především vzájemná práva a povinnosti hráčů a jejich klubů.496 Je sice třeba zmínit, že 

v britském právním řádu kolektivní smlouvy obecně nemají právní závaznost; ustanovení 

předmětných „fotbalových“ kolektivních smluv se však odrážejí ve vnitřních předpisech 

příslušných soutěží, jejichž součástí jsou i obligatorně užívané vzory individuálních hráčských 

smluv. Ty už samozřejmě právně závazný charakter pro smluvní strany mají.497 

Ve Spojeném království nikdy neexistovalo pozitivní právo zaměstnanců na stávku. Jakákoliv 

stávka je tedy v zásadě protiprávním jednáním (tort); zákon ovšem při splnění určitých 

podmínek poskytuje stávkujícím zaměstnancům imunitu, a vylučuje tak jejich právní 

                                                           
493 COLUCCI, Michele; CANDELA, Giuseppe; CIVALE, Salvatore; CONI, Alessandro. 2004-, op. cit., s. 52. 
494 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.1. 
495 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 70. 
496 PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 138. 
497 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 70; PARRISH, Richard. 2014, op. cit., s. 138. 
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odpovědnost. Základní takovou podmínkou je, že stávka musí sledovat prosazování zájmů 

zaměstnanců v kolektivním sporu; stávka dále musí být též schválena většinou zaměstnanců 

v tajném hlasování.498 

Vzhledem ke skutečnosti, že stávky rozhodně nejsou v anglickém profesionálním fotbale nijak 

obvyklým jevem,499 k danému tématu nicméně zatím neexistuje relevantní judikatura. Není 

proto zcela jasné, v jakých situacích by soudy stávkujícím hráčům výše zmíněnou imunitu 

přiznaly. V letech 1996 a 2001 například bezprostředně hrozily stávky fotbalistů reagující na 

chystané vypovězení dlouhodobé smlouvy, dle níž Asociaci profesionálních fotbalistů náležel 

určitý podíl z částky, kterou ligy (tedy organizace sdružující kluby jakožto zaměstnavatele) 

získávaly z prodeje televizních práv. Ani v jednom případě však věc nakonec nebyla řešena 

soudem; stále tedy není jednoznačné, zda by se i v takovémto případě jednalo 

o „kvalifikovanou“ stávku uskutečněnou za účelem prosazování zájmů zaměstnanců 

v kolektivním sporu.500 

10.4 Česká republika 

Jak bylo vysvětleno výše, za současného stavu má drtivá většina profesionálních fotbalistů 

působících v České republice právní postavení osob samostatně výdělečně činných, nikoliv 

zaměstnanců. Tito hráči tak pochopitelně nemají právo sdružovat se v odborových organizacích 

a kolektivně vyjednávat a nesvědčí jim ani právo na stávku. 

Na českém území působí hned dvě hráčské asociace – Česká asociace fotbalových hráčů, která 

je členem mezinárodní hráčské unie FIFPro,501 a Hráčská fotbalová unie, kterou FAČR 

považuje za „jediný oficiální respektovaný subjekt, který zastupuje hráče na území České 

republiky“.502 Ani jedna z nich však z výše uvedených důvodů není odborovou organizací. 

11 Sociální zabezpečení 

11.1 Německo 

Základem účasti na německém systému sociálního zabezpečení je status „zaměstnané osoby“, 

který je dán v zásadě u všech osob, jež jsou dle pracovněprávních norem považovány za 

                                                           
498 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 71-72. 
499 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 71. 
500 GARDINER, Simon. 2004-, op. cit., s. 71-73. 
501 O asociaci. Česká asociace fotbalových hráčů [online]. [Cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.cafh.cz/o-

asociaci 
502 Změna Stanov FAČR: Zrušení Arbitrážní komise, řešení sporů hráčů se výrazně zrychlí. Op. cit. 
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zaměstnance.503 Výjimkou nejsou ani profesionální fotbalisté, z jejichž pohledu mohou být 

v rámci sociálního zabezpečení relevantní zejména níže vyjmenované případy. 

V souvislosti se zdravotními riziky výkonu profesionálního sportu má samozřejmě velmi 

důležitou roli veřejné zdravotní pojištění, na jehož základě je v Německu hrazena nejen 

zdravotní péče, ale též dávky nemocenské. Ty jsou zaměstnancům vypláceny ve výši 70 % 

průměrného výdělku, a to od počátku sedmého týdne pracovní neschopnosti (do té doby jim 

poskytuje náhradu mzdy zaměstnavatel); maximální doba vyplácení dávek nemocenské pak 

činí 78 týdnů.504 

Nezbytné je ovšem doplnit, že mnozí licenční hráči pobírají za svou činnost odměnu přesahující 

57 600 eur ročně,505 a splňují tak zákonné předpoklady pro dobrovolné vystoupení (opt-out) 

z jinak povinné účasti na systému veřejného zdravotního pojištění. Pokud takový krok učiní, 

jsou nicméně povinni sjednat si soukromé zdravotní pojištění.506 

Dalším aspektem práva sociálního zabezpečení významným pro profesionální sport je systém 

úrazového pojištění. Ten pokrývá rizika vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání; vztahuje 

se tedy výlučně na případy, kdy k předmětnému poškození hráčova zdraví dojde v souvislosti 

s plněním pracovních úkolů – typicky při utkání, tréninku či jiných činnostech organizovaných 

klubem, naopak nikoliv během individuální přípravy před sezónou.507 Pro shledání vzniku 

pracovního úrazu či nemoci z povolání, a tudíž pro založení hráčova nároku na dávky ze 

systému úrazového pojištění, přitom není relevantní vysoce riziková povaha profesionálního 

sportu.508 

Významné z pohledu fotbalistů jsou především dávky poskytované ve formě důchodu 

zaměstnancům, jejichž pracovní schopnost v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání 

poklesla alespoň o 10 % (v tomto ohledu je však nutné zvažovat pokles pracovní schopnosti ve 

vztahu k výkonu práce jakéhokoliv druhu, nikoliv výlučně profesionálního sportu).509 

V případě, že by na základě jednoho úrazu či jedné nemoci měl hráč zároveň nároky na dávky 

ze systémů úrazového i zdravotního pojištění, je zachován pouze nárok prve jmenovaný.510 

                                                           
503 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 178. 
504 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 178-179; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 195-196. 
505 Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2017, Op. cit., § 4 odst. 1. 
506 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 179; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 195-196. 
507 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 179-180; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 195. 
508 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 180. 
509 SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 195. 
510 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 180. 
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Zaměstnanci jsou dále povinně účastni systému důchodového pojištění, z něhož jsou 

financovány důchody starobní, invalidní a pozůstalostní. Zajímavá s ohledem na profesionální 

sport je situace ohledně invalidních důchodů; ty mohou být přiznávány hráčům, jejichž 

pracovní schopnost ze zdravotních důvodů poklesla natolik, že nejsou schopni vykonávat 

(jakoukoliv) práci po dobu delší než tři (plný invalidní důchod) či šest (částečný invalidní 

důchod) hodin denně. V situaci, kdy by fotbalistovi svědčil jak nárok na dávky (taktéž povahy 

důchodu) z úrazového pojištění, tak na invalidní důchod, mu sice budou poskytnuty obě tyto 

dávky; invalidní důchod však jen v omezeném rozsahu nepřevyšujícím zákonnou hranici.511 

Stejně jako jiní zaměstnanci se profesionální sportovci účastní také systému pojištění pro případ 

nezaměstnanosti. Nárok na výplatu příslušných dávek má osoba, jež je nezaměstnaná, ohlásila 

se na úřadu práce a splnila požadavek minimální doby pojištění v posledních dvou letech; 

kromě toho se musí aktivně snažit o nalezení zaměstnání a být „dostupná“ pro výkon 

zaměstnání, která se jí pokouší zprostředkovat úřad práce. Posledně jmenovaný požadavek není 

splněn, pokud je předmětný fotbalista zraněn a neschopen hrát; překážkou jeho splnění naopak 

nejsou specifická (např. přestupová) omezující pravidla sportovních organizací.512 

11.2 Itálie 

Základní zákonná ustanovení týkající se sociálního zabezpečení profesionálních fotbalistů jsou 

v rámci italského právního řádu obsažena ve zvláštním zákoně č. 1981/91;513 jejich specifikaci 

pak lze nalézt v kolektivních smlouvách platných pro příslušné ligové soutěže. Výklad v rámci 

této kapitoly se soustředí na Serii A. 

Sociální rizika spojená se zhoršením zdravotního stavu hráčů jsou sice částečně zmírněna jejich 

povinnou účastí (jakožto zaměstnanců) v systému veřejného zdravotního pojištění;514 velká část 

zodpovědnosti v daném ohledu však leží i na klubech (jak již bylo nastíněno výše v rámci 

kapitoly o povinnostech klubů). 

Každý klub je totiž povinen uzavřít individuální soukromé pojištění pokrývající u všech jeho 

fotbalistů riziko zranění či smrti; podmínky tohoto pojištění musejí odpovídat limitům 

                                                           
511 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 181; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 197. 
512 VIEWEG, Klaus; KRAUSE, Andreas. 2004-, op. cit., s. 181-182; SIENICKI, Jan. 2014, op. cit., s. 196-197. 
513 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.2.8; L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra 

società e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 8-9. 
514 Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., čl. 17.1. 
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a minimálním standardům stanoveným po dohodě s hráčskou asociací.515 Žádný hráč, jenž není 

uvedeným způsobem pojištěn, se nesmí účastnit jakýchkoliv sportovních aktivit. Pokud klub 

poruší svou povinnost řádně sjednat výše popsané pojištění, nahradí hráči jakoukoliv škodu, 

která mu v té souvislosti vznikne.516 

Charakteristickým pro italský profesionální fotbal je specifický systém důchodového pojištění. 

Na základě čl. 9 zákona č. 1981/91 a zvláštního zákona č. 1973/366517 totiž spravuje povinné 

důchodové pojištění profesionálních fotbalistů Národní penzijní instituce zaměstnanců 

zábavního průmyslu (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello 

Spettacolo), a to prostřednictvím zvláštního, zcela odděleného fondu. Povinné příspěvky do 

tohoto fondu platí z jedné třetiny hráč a ze dvou třetin jeho klub.518 

Z výše popsaného fondu jsou poskytovány důchody starobní, invalidní i pozůstalostní. Jednou 

z jeho největších výhod pro fotbalisty a zároveň jedním z nejvýznamnějších výdobytků 

dosažených italskou hráčskou asociací AIC je přitom možnost odejít za splnění stanovených 

podmínek do předčasného starobního důchodu, a to dle současných pravidel již v 52 letech 

věku.519 

11.3 Spojené království 

Profesionální fotbalisté v Anglii jsou zaměstnanci, a povinně se tedy účastní jednotného 

systému tzv. národního pojištění (National Insurance). V té souvislosti mají nárok na řadu 

různých sociálních dávek specifikovaných příslušnou zákonnou úpravou, mezi něž patří 

zejména starobní důchody, nemocenská, dávky vyplácené v invaliditě či podpora 

v nezaměstnanosti.520 Nemocenská však hráči nenáleží za dobu pracovní neschopnosti, po 

                                                           
515 FOPPEN, Thomas Geukes. 2010, op. cit., čl. 2.2.8; L. 23-3-1981 n. 91 – Norme in materia di rapporti tra 

società e sportivi professionisti. Op. cit., čl. 8; Collective Bargaining Agreement – AC Serie A in Inglese. Op. cit., 
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/4/contents/enacted 
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kterou je mu klubem vyplácena alespoň část základní mzdy (viz výše kapitolu o povinnostech 

klubu).521 

Co se týče veřejně dostupné zdravotní péče, ta v Anglii není financována prostřednictvím 

veřejného zdravotního pojištění, nýbrž (z drtivé většiny) přímo z vybraných daní, resp. ze 

státního rozpočtu.522 

Na základě ustanovení obsažených v povinně užívané vzorové profesionální smlouvě je pak 

každý hráč působící v Premier League, pokud sám neprojeví opačnou vůli, účasten systému 

soukromého důchodového pojištění profesionálních fotbalistů. Do tohoto systému jsou za hráče 

automaticky odváděny příspěvky z prostředků získaných z přestupových poplatků, a to ve výši 

přibližně 5000 liber ročně. Fotbalista je vedle toho oprávněn, ale nikoliv povinen odvádět další 

příspěvky ze svého.523 Po skončení své aktivní kariéry si pak hráč může část naspořených 

prostředků jednorázově vybrat; zbytek si lze nechat vyplácet jako anuitu či převést do jiného 

systému důchodového připojištění.524 

11.4 Česká republika 

Převážná většina profesionálních fotbalistů působících v České republice má postavení osob 

samostatně výdělečně činných, jež s sebou nese jejich povinnou účast na veřejném zdravotním 

pojištění525 a na důchodovém pojištění,526 a tím pádem samozřejmě též nárok na dávky a plnění 

z těchto systémů poskytované. Právě na účast na důchodovém pojištění (v délce alespoň 

dvanácti měsíců v rámci dvouletého rozhodného období) je pak navázán též nárok na podporu 

v nezaměstnanosti.527 

Přestupní řád FAČR v té souvislosti stanoví, že v každé ligové profesionální smlouvě musí být 

výslovně uvedeno, že je povinností samotného hráče řádně a včas hradit pojistné na zdravotní 

                                                           
521 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – čl. 7.4. 
522 The NHS in England – About the National Health Service (NHS). NHS Choices [online]. Poslední změna 13. 

4. 2016. [Cit. 21. 6. 2017]. Dostupné z: http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/about/Pages/overview.aspx 
523 Premier League Handbook – Season 2016/17. Op. cit., Form 20 (Premier League Contract) – Schedule 2, 

čl. 7.1.-7.3. 
524 Professional Footballers’ Pension Scheme – 2011 Section – A Guide for Players [online]. S. 4 [cit. 21. 6. 2017]. 

Dostupné z: https://www.thepfa.com/players/pensions/downloads 
525 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 5 b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
526 Ustanovení § 2 odst. 1 a § 5 odst. 1 písm. e) zákona o důchodovém pojištění. 
527 Ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti. 
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pojištění i na sociální zabezpečení v souladu s platnými právními předpisy.528 Tento požadavek 

je zohledněn též v oficiálním nezávazném vzoru ligové profesionální smlouvy.529 

Naproti tomu účast fotbalisty (jako osoby samostatně výdělečně činné) na nemocenském 

pojištění je pouze dobrovolná.530 V té souvislosti lze dodat, že je (jak již bylo zmíněno výše) 

povinností klubu vyplácet hráči základní část odměny i za dobu, kdy není schopen vykonávat 

sportovní činnost v důsledku svého zranění či nemoci; to však platí jen v případě, že 

k předmětnému zhoršení zdravotního stavu došlo v příčinné souvislosti s výkonem sportovní 

činnosti při plnění povinností hráče.531 

V České republice v současné době neexistuje žádný speciální fond, pojistný systém či 

obdobný instrument, jehož smyslem by bylo shromažďování peněžních prostředků za účelem 

jejich následného vyplácení fotbalistům, kteří ukončí svou profesionální kariéru. 

12 Shrnutí, zamyšlení nad budoucí českou právní úpravou 

12.1 Základní otázky právní úpravy postavení profesionálních fotbalistů 

Každá ze tří posuzovaných západoevropských zemí přistupuje k řešení otázek spojených 

s právní úpravou sportu a se statusem profesionálních fotbalistů jiným způsobem. 

Pro Německo je v tomto ohledu typická absence zvláštní legislativy a snaha o aplikaci obecné, 

zejména pracovněprávní úpravy; problémy a rozpory způsobené specifickou povahou sportu 

jsou pak řešeny takřka výhradně prostřednictvím již několik desetiletí se rozvíjející soudní 

judikatury. Pokud jde o regulaci fotbalu, značnou roli hrají vnitřní předpisy DFB a DFL. Určení 

obsahu hráčských smluv je v zásadě ponecháno přímo na jejich smluvních stranách; neexistuje 

žádná kolektivní smlouva ani závazný vzor, z nichž by bylo nutné vycházet. 

Naproti tomu v Itálii je již déle než 35 let účinný zvláštní zákon č. 1981/91 upravující právní 

vztahy mezi profesionálními sportovci a jejich kluby; ten má postavení lex specialis vůči 

obecným pracovněprávním předpisům. Je však nezbytné podotknout, že vlastní právní úprava 

obsažená v předmětném zákoně je velmi stručná; zákonodárce tak ponechává podrobnější 

specifikaci pravidel na federacích zastřešujících jednotlivá sportovní odvětví, přičemž klade 

důraz na dosažení shody mezi zástupci klubů a sportovců. V rámci italského fotbalu tak mají 

                                                           
528 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 3 písm. d). 
529 Vzor – Ligová profesionální smlouva. Op. cit., čl. VI. odst. 6. 
530 Ustanovení § 2 písm. b) a § 5 písm. b) zákona o nemocenském pojištění. 
531 Přestupní řád Fotbalové asociace České republiky. Op. cit., § 20 odst. 4 písm. b); Vzor – Ligová profesionální 

smlouva. Op. cit., čl. VI. odst. 9. 
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zásadní význam kolektivní smlouvy uzavírané s platností pro jednotlivé soutěže; jejich 

součástmi jsou i povinně užívané vzory individuálních hráčských smluv. 

Ve Spojeném království se na základě judikatury s více než stoletou tradicí uplatňují 

i v profesionálním sportu obecné pracovněprávní předpisy. Jelikož však stát zasahuje do 

organizace sportu jen v omezené míře, leží velká část odpovědnosti také na jednotlivých 

sportovních asociacích. Ve fotbale jsou klíčové především vnitřní předpisy subjektů 

organizujících ligové soutěže – velmi podrobnou úpravu platnou pro nejvyšší soutěž obsahuje 

tzv. Příručka Premier League, jejíž součástí je též neméně detailní vzor profesionální hráčské 

smlouvy, z něhož jsou strany povinny vycházet. Jeho obsah je založen na výsledcích 

kolektivního vyjednávání. 

I přes výše popsané rozdíly však mezi všemi uvedenými zeměmi panuje jednoznačná shoda na 

řešení základní otázky statusu profesionálních fotbalistů – hráči působící v (přinejmenším) 

dvou nejvyšších ligových soutěžích jsou zaměstnanci svých klubů. 

Pokud vezmeme v úvahu nejen tuto skutečnost, ale též faktory, jež byly zmíněny již v úvodu 

této práce, nelze dle mého názoru dospět k jinému závěru, než že by i v České republice měli 

profesionální fotbalisté, ale také všichni další sportovci provozující na profesionální úrovni 

kolektivní sporty, mít postavení zaměstnanců. Současný stav, kdy je drtivá většina těchto 

sportovců považována za osoby samostatně výdělečně činné, je jednak v příkrém rozporu se 

sílícími požadavky a doporučeními mezinárodních sportovních organizací i odborné veřejnosti, 

jednak je minimálně velmi sporné, zda je vůbec v souladu s českými pracovněprávními 

předpisy. Pokud totiž sportovní činnost naplňuje znaky závislé práce (což se dle mého názoru 

jeví jako velmi pravděpodobné), nesmí být vykonávána mimo základní pracovněprávní vztah. 

Zásadní otázkou pak samozřejmě je, jakým směrem by se budoucí česká pracovněprávní úprava 

profesionálního sportu měla ubírat. Bylo by snad možné uvažovat o inspiraci německým 

modelem a aplikaci obecné pracovněprávní úpravy; toto řešení však nepovažuji za vhodné. 

Mám totiž za to, že nezbytným předpokladem jeho efektivního fungování je existence rozsáhlé 

ustálené judikatury, jež se vypořádává s problematickými otázkami, kterých nutně vyvstává 

značné množství. Je přitom evidentní, že v Německu i v současnosti stále existují poměrně 

zásadní otázky, jež dosud nebyly vyřešeny (např. případ Heinz Müller v. FSV Mainz 05 či 

problematická aplikovatelnost obecné úpravy pracovní doby a doby odpočinku).532 

                                                           
532 Viz kapitoly 5.1 a 7.1 této práce. 
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Vytváření takovéto judikatury by navíc v českém prostředí muselo začít takřka od nuly; jednalo 

by se tak bezpochyby o proces dlouhodobý, tím spíše, že se česká pracovněprávní úprava 

v mnoha ohledech jeví být aplikovatelná na profesionální sport jen s enormními obtížemi. 

Nelze přitom pochybovat o tom, že si velmi dynamické a rychle se rozvíjející odvětví 

profesionálního sportu žádá právní úpravu plně použitelnou v zásadě okamžitě, nikoliv za 

několik (desítek) let. Z obdobných důvodů pak lze prakticky vyloučit i inspiraci britským 

systémem, jenž je navíc do značné míry založen na odlišné právní kultuře. 

Mnohem vhodnější volbou se zdá být převzetí základních myšlenek italské úpravy, tedy přijetí 

zvláštního zákona, který by upravoval určité aspekty pracovněprávních vztahů profesionálních 

sportovců odchylně od režimu zákoníku práce, a zařadil by je tak mezi tzv. další právní vztahy 

účasti na práci, k nimž v současnosti patří mimo jiné pracovněprávní vztahy státních zástupců 

či akademických pracovníků vysokých škol. 

Domnívám se přitom, že by předmětný speciální zákon o pracovněprávních vztazích 

profesionálních sportovců měl nejprve jednoznačně vymezit, které osoby mají být považovány 

za profesionální sportovce, a tedy podřízeny jeho režimu ukládajícího vykonávat danou činnost 

výlučně v základním pracovněprávním vztahu. Nabízí se navázání tohoto statusu na výši 

odměny sportovcem pobírané; za účelem ztížení případného obcházení zákona bych však 

doporučoval přidat ještě další kritéria, například počet dnů v týdnu či v roce, po které je 

sportovec povinen svou činnost vykonávat, či skutečnost, zda provozuje vedle sportu ještě další 

výdělečnou činnost. 

Sportovci, kteří by dané podmínky nesplňovali (tedy zejména „poloprofesionálové“ či amatéři, 

kteří pobírají od svých klubů určitou odměnu či náhrady vynaložených nákladů), by patrně 

i nadále mohli mít postavení osob samostatně výdělečně činných podobně, jako je tomu 

u tzv. smluvních hráčů v německém fotbale. V úvahu by teoreticky zřejmě mohla připadat též 

aplikace (ovšem značně modifikovaného) režimu dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr; je však otázkou, zda by bylo rozumné a účelné zatěžovat neprofesionální kluby 

veškerou související administrativou, nebo také zda je nezbytné trvat v daných případech za 

všech okolností na dodržování zákonných pravidel o minimální mzdě. 

Zvláštní zákon by poté měl obsahovat výčet ustanovení zákoníku práce, která se na právní 

vztahy profesionálních sportovců nepoužijí. V tomto směru bych byl v zájmu právní jistoty pro 

výčet taxativní; toto pojetí by s sebou však pochopitelně neslo potenciální nutnost častých 

novelizací předmětného seznamu v závislosti na novelizacích zákoníku práce. Dále by bylo 
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možné uvažovat o obecném ustanovení, dle něhož by aplikace veškerých pracovněprávních 

norem na profesionální sport měla vždy probíhat se zřetelem na specifickou povahu sportovní 

činnosti; tím by došlo k vyplnění případných mezer ve zmíněném taxativním výčtu. 

Hlavním obsahem zvláštního zákona by pak pochopitelně měla být hmotněprávní ustanovení 

upravující dotčené pracovněprávní otázky způsobem odchylným od zákoníku práce. Zřejmě 

nemůže být sporu o tom, že by se daná úprava měla vztahovat na všechna (často velmi rozdílná) 

odvětví kolektivního sportu, tedy nejen na fotbal či lední hokej, ale též na volejbal, basketbal 

či cyklistiku; v takovém případě by však dle mého názoru bylo takřka nemožné navrhnout 

úpravu, jež by řešila danou problematiku univerzálním způsobem a byla přitom dostatečně 

podrobná. 

Myslím si proto, že by danou situaci nebylo možné řešit jiným způsobem, než že by 

v předmětném zvláštním zákoně byla obsažena toliko jakási základní obecná úprava, jež by 

vymezovala určité minimální standardy aplikovatelné napříč všemi sportovními odvětvími. 

K přijetí specifičtější úpravy pro jednotlivé sporty, a tedy k jakémusi provedení zmíněných 

obecných ustanovení, by pak patrně podobně jako v Itálii musely být zmocněny asociace 

zajišťující organizaci konkrétních sportovních odvětví. 

Tím ovšem vzniká další problém – zatímco např. v Itálii je možné dané otázky řešit na úrovni 

jednotlivých sportů prostřednictvím kolektivního vyjednávání a dialogu mezi zástupci klubů 

a sportovců, v našich podmínkách by bylo něco podobného v současnosti realizovatelné jen 

obtížně. Odborové organizace sportovců totiž neexistují; organizace sdružující sportovce 

a hájící jejich zájmy jsou pak stále relativně mladým fenoménem, nehledě na fakt, že například 

v rámci českého fotbalu existují vedle sebe hned dva navzájem soupeřící subjekty daného 

druhu.533 Pravděpodobně by tedy – alespoň zpočátku, do doby, než i v českém sportu dojde ke 

vzniku reprezentativních odborových organizací – nezbylo než svěřit pravomoc k přijetí 

příslušných předpisů samotným sportovním asociacím. Bylo by nicméně namístě zvážit alespoň 

zakotvení jejich povinnosti projednat předmětné návrhy s již existujícími hráčskými asociacemi 

i se zástupci klubů. 

Zajímavou otázkou je, zda by měly příslušné sportovní asociace zavádět povinné vzory 

profesionálních hráčských smluv, z nichž by smluvní strany bezpodmínečně musely vycházet. 

Na jednu stranu se bezpochyby jedná o značné omezení jejich smluvní svobody; na druhou 

                                                           
533 Viz kapitolu 10.4 této práce. 
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stranu jde však o významný nástroj k zajištění rovných podmínek pro sportovce v rámci celé 

soutěže, a tudíž i k zachování její férovosti. Předmětné řešení je uplatňováno jak v Itálii, tak 

v Anglii; i v Německu je přitom v drtivé většině případů využíván dostupný smluvní vzor, 

ačkoliv má pouze nezávazný, doporučující charakter. I s ohledem na tyto skutečnosti se spíše 

přikláním k názoru, že by zavedení povinně využívaných vzorů smluv bylo namístě. 

12.2 Délka trvání profesionální smlouvy 

Právní řády Německa, Itálie i Spojeného království, respektive soudy i odborníci v daných 

zemích působící, se v zásadě shodují na tom, že profesionální sport je natolik specifickým 

druhem zaměstnání, že je nezbytné jej vyjmout z režimu obecné úpravy pracovních smluv na 

dobu určitou. Ve všech předmětných zemích (byť v případě Německa je třeba ještě počkat na 

konečné rozhodnutí v případu Heinz Müller v. FSV Mainz 05) je tudíž možné uzavírat 

profesionální smlouvy na dobu určitou bez obecně platných omezení a bez aplikace pravidel 

o automatické změně pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou, 

která jinak nastává po splnění zákonem stanovených podmínek. Popsaný přístup je patrně 

v souladu se směrnicí Rady 1999/70/ES týkající se pracovních smluv na dobu určitou, neboť 

jej lze ospravedlnit objektivními důvody spočívajícími ve specifické povaze sportovní činnosti. 

Německé a anglické „fotbalové“ vnitřní předpisy dále v souladu s pravidly FIFA stanovují, že 

profesionální hráčská smlouva smí být uzavřena výlučně na dobu určitou, a to minimálně do 

konce probíhající sezóny a (alespoň v případě Německa) maximálně na dobu pěti let. V Itálii 

pak shodná pravidla (s výjimkou minimální délky doby určité) dokonce přímo vyplývají ze 

zvláštního zákona č. 1981/91, a jsou tedy použitelná pro jakékoliv sportovní odvětví regulované 

daným předpisem. 

Pokud jde o budoucí českou úpravu, zastávám názor, že by i v rámci našeho profesionálního 

sportu mělo být přípustné pouze uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, přičemž za 

rozumné považuji i nastavení maximální délky této doby na pět let. 

Jak podrobněji vysvětlím v následujících kapitolách, domnívám se totiž, že profesionální sport 

dosud není připraven na okamžité opuštění aktuálně fungujícího přestupového systému. Jinými 

slovy mám za to, že je prozatím nevyhnutelné, aby i nadále byla zásadně omezena oprávnění 

sportovce jednostranně ukončit profesionální smlouvu v jejím průběhu, a aby aktuální klub 

sportovce mohl jeho přestup do jiného klubu podmiňovat zaplacením přestupové částky 

(odstupného). 
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Za dané konstelace je pak povinnost uzavírat smlouvy na dobu určitou, jakož i omezení této 

doby na maximálně pět let, bezpochyby opatřením sloužícím primárně k ochraně sportovce 

jakožto zaměstnance. V případě, že by hráč byl k výkonu činnosti pro svůj současný klub vázán 

na dobu neurčitou (či na velmi dlouhou dobu určitou), by se totiž mohl ocitnout v krajně 

nepříznivé situaci. Klub by mu i proti jeho vůli mohl bránit v odchodu; hráč by přitom měl jen 

velmi omezenou možnost smlouvu jednostranně předčasně ukončit. 

Jako podpůrné lze pak užít argumenty předkládané judikaturou i odbornou veřejností 

v Německu534 – jistě i u nás lze sportovní prostředí charakterizovat značnou měrou 

nepředvídatelnosti, i česká mužstva je třeba průběžně obměňovat a i v České republice dochází 

k poklesu výkonnosti sportovců s pokračujícím věkem. 

Přitom mám za to, že veškeré závěry této kapitoly lze aplikovat v takřka jakémkoliv odvětví 

kolektivního sportu. I celková délka aktivní profesionální kariéry bude patrně ve většině 

sportovních odvětví obdobná; pravidlo omezující maximální přípustnou dobu trvání pracovní 

smlouvy na pět let tak lze považovat za dostatečně obecné. Zvláštní zákon o pracovněprávních 

vztazích profesionálních sportovců by proto dle mého názoru měl explicitně vyloučit aplikaci 

§ 39 zákoníku práce o pracovním poměru na dobu určitou, a měl by sám zakotvit povinnost 

uzavírat pracovní smlouvy výlučně na dobu určitou nepřesahující pět let. S ohledem na směrnici 

Rady 1999/70/ES by pak bylo vhodné výslovně poukázat na specificitu sportu jakožto 

objektivní důvod ospravedlňující uzavírání smluv na dobu určitou. 

Lze doplnit, že současná úprava doby trvání hráčských smluv ve fotbale obsažená v Přestupním 

řádu FAČR by i poté pravděpodobně mohla zůstat beze změn. 

12.3 Povinnosti hráče 

Úprava povinností fotbalisty vyplývajících z jeho právního vztahu s klubem je ve všech čtyřech 

zkoumaných zemích obsažena především v ať už závazných, či nezávazných, ale široce 

využívaných vzorových profesionálních smlouvách. Lze přitom konstatovat, že povinnosti 

hráčů jsou napříč danými zeměmi – včetně České republiky – takřka shodné. Jejich výčet navíc 

téměř přesně kopíruje požadavky v tomto směru stanovené Dohodou ohledně minimálních 

požadavků na standardní hráčské smlouvy. 

                                                           
534 Viz kapitolu 5.1 této práce. 
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Pokud jde o disciplinární sankce udělované hráčům v případech, kdy poruší své smluvní 

povinnosti, rozdílů mezi danými zeměmi již najdeme více. V Německu, Itálii a Anglii jsou 

přípustné druhy sankcí (napomenutí, smluvní pokuta či snížení mzdy, vyloučení z týmu 

a jednostranné ukončení smlouvy) a zpravidla i jejich maximální výše jednoznačně stanoveny, 

zatímco v České republice je prakticky veškerá konkrétní úprava svěřena vnitřním předpisům 

jednotlivých klubů. Nutno ovšem dodat, že s řešením velmi podobným českému počítá 

i Dohoda ohledně minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy. 

Liší se též pravidla, kterými se v jednotlivých zemích řídí proces řešení disciplinárních 

provinění hráčů. Pro Itálii je typická omezená pravomoc samotného klubu a zásadní role 

Arbitrážního panelu (orgánu složeného z rozhodců jmenovaných zástupci jednotlivých skupin 

dotčených „fotbalových“ subjektů); v Anglii zase podrobná procesní úprava počítá nejprve 

s dvoustupňovým řízením na úrovni klubu s možností následného odvolání k orgánům ligy. 

V České republice je zakotveno toliko právo hráče vyslovit nesouhlas s rozhodnutím klubu, 

který je klub povinen projednat. Dohoda ohledně minimálních požadavků na standardní hráčské 

smlouvy pak v této souvislosti požaduje pouze zavedení hráčových práv na odvolání a na 

zastoupení v rámci disciplinárního řízení. 

Mám za to, že by v rámci budoucí české úpravy pracovněprávních vztahů profesionálních 

sportovců bylo třeba v souvislosti s povinnostmi sportovců a následky jejich porušení zavést 

několik odchylek od složitě aplikovatelných či zcela nevhodných obecných ustanovení 

zákoníku práce. 

Prvním z nich je § 304 odst. 1 ukládající zaměstnanci zákaz výkonu další výdělečné činnosti, 

která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Pro potřeby profesionálního sportu by 

patrně bylo vhodné explicitně stanovit, že se předmětný zákaz vztahuje na výkon jakékoliv další 

sportovní činnosti (tzn. i v jiném odvětví), jak vyplývá mimo jiné ze současného znění 

Přestupního řádu FAČR a vzoru ligové profesionální smlouvy. 

Poněkud problematičtějšími ustanoveními zákoníku práce jsou pak dle mého názoru §§ 310 

a 311 upravující konkurenční doložky. S ohledem na skutečnost, že kariéra profesionálního 

sportovce trvá jen po omezenou dobu, přičemž sportovec za účelem udržení své vrcholové 

výkonnosti nezbytně potřebuje vykonávat svou činnost prakticky nepřetržitě, jakož i na 

skutečnost, že jeho uplatnitelnost na trhu práce v jiných než sportovních oborech často bývá 

omezená, se nejeví možnost bránit mu ve výkonu sportovní činnosti až po dobu jednoho roku 

jako ospravedlnitelná. Na celé věci dle mého názoru nic nemění ani fakt, že konkurenční 
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doložka pochopitelně může být sjednána pouze dohodou obou smluvních stran. Český 

zákonodárce by se tak mohl inspirovat v Itálii, kde zvláštní zákon č. 1981/91 sjednávání 

konkurenčních doložek v profesionálním sportu vylučuje.535 

Poslední spornou otázkou je poté aplikovatelnost obecného zákazu smluvních pokut 

v pracovněprávních vztazích dle ustanovení § 346d odst. 7, popř. též § 346b odst. 1 zákoníku 

práce. Osobně se kloním spíše k názoru, že by ukládání smluvních pokut v profesionálním 

sportu mělo být v určité omezené podobě umožněno, neboť se jedná o prakticky jediný 

efektivní a reálně využitelný způsob, jakým klub může porušení povinností ze strany sportovce 

sankcionovat. 

Je třeba si uvědomit, že obecný režim zákoníku práce počítá s určitým logicky uceleným 

pojetím řešení situací, kdy zaměstnanec porušuje své povinnosti – při dosažení určité intenzity 

takového jednání jej lze sankcionovat výpovědí dle § 52 písm. g) či okamžitým zrušením 

pracovního poměru dle § 55 odst. 1 písm. b). Negativním právním následkem, jímž lze 

zaměstnance porušujícího své povinnosti postihnout, je tedy ukončení jeho pracovního poměru. 

Tento právní nástroj (nebo i pouhá hrozba jeho využitím) je ve velké většině případů poměrně 

účinný a pro ochranu zájmů zaměstnavatele dostačující; jeví se proto jako spravedlivé, pokud 

je zároveň vyloučena možnost ukládat zaměstnanci smluvní pokuty. 

V profesionálním sportu však – opět v souvislosti s fungováním přestupového systému 

popsaného na jiných místech této práce – uvedené předpoklady mnohdy neplatí. Z pohledu 

sportovce leckdy ukončení pracovního poměru není obávanou událostí vedoucí k nejistotě 

ohledně zajištění vlastní obživy, nýbrž vítanou příležitostí ke snadnému přestupu do 

úspěšnějšího či jinak zajímavějšího klubu, který by jinak od angažování daného sportovce 

mohla odradit nutnost zaplatit za jeho přestup odstupné. Jinými slovy, může jít o stav, který pro 

sportovce nejenže nepředstavuje dostatečnou sankci za porušení smlouvy, ale je z jeho pohledu 

dokonce žádoucím cílem, kterého je navíc obtížné dosáhnout jinými způsoby. Sportovec je totiž 

oprávněn jednostranně vypovědět svou smlouvu jen ve velmi omezeném okruhu případů. 

Lze si tedy poměrně snadno představit situaci, kdy sportovec bude zcela záměrně a účelově 

porušovat své povinnosti vůči klubu v očekávání, že klub na takové jednání zareaguje právě 

„sankcí“ v podobě předčasného ukončení jeho profesionální smlouvy. Pokud v takové situaci 

klub nebude mít k dispozici možnost udělit sportovci za dané jednání smluvní pokutu, prakticky 

                                                           
535 Viz kapitolu 4.2 této práce. 
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se nebude moci jeho protiprávnímu a nepoctivému jednání, které jistě nemá požívat právní 

ochrany, bránit – účinnost jiných přípustných druhů sankcí (např. napomenutí či dočasného 

vyloučení z týmu) je dle mého názoru spíše jen omezená. Mám ostatně za to, že zejména 

z těchto důvodů jsou smluvní pokuty zcela běžné v německém, italském, anglickém, ale 

i současném českém fotbale. 

Domnívám se proto, že výjimka z obecného pracovněprávního zákazu smluvních pokut je 

v tomto ohledu pro profesionální sport nezbytná; jeví se však jako nanejvýš vhodné co 

nejpřesněji vymezit, za jaké jednání lze smluvní pokuty udělovat, a omezit jejich maximální 

výši například na 100 % měsíční mzdy, jako je tomu v případě fotbalu v Německu. 

Vedle toho by nový zákon o pracovněprávních vztazích profesionálních sportovců měl dle 

mého názoru specifikovat též další druhy sankcí, které lze za disciplinární provinění 

sportovcům ukládat, tedy napomenutí, dočasné vyloučení z týmu i již zmiňované ukončení 

smlouvy. Vymezeny by měly být i základní procesní zásady disciplinárního řízení, především 

sportovcovo právo na zastoupení a na odvolání k orgánům příslušné sportovní asociace či 

jiného subjektu organizujícího danou soutěž. Podrobnější hmotněprávní i procesní úprava by 

pak měla být svěřena vnitřním předpisům jednotlivých asociací; systém jejich procesních 

pravidel by se přitom rozhodně mohl inspirovat anglickou Příručkou Premier League. 

12.4 Povinnosti klubu 

Také povinnosti, které z právního vztahu vůči fotbalistovi plynou klubu, lze ve všech zemích 

rozebíraných v této práci označit za v zásadě velmi podobné. Na rozdíl od výše popsaných 

povinností hráče však dle mého názoru v souvislosti s povinnostmi klubu vyvstává potřeba 

poněkud rozsáhlejších odchylek od obecného režimu zákoníku práce, jež by bylo vhodné 

v novém zákoně o pracovněprávních vztazích profesionálních sportovců zavést. 

Základní povinností klubu je poskytovat hráči za jeho činnost odměnu, přičemž jak vyplývá 

z relevantních předpisů i z faktické praxe v posuzovaných zemích, bývá tato odměna různými 

způsoby členěna na neměnnou pevnou část a na pohyblivou část odrážející zejména sportovní 

výsledky daného hráče i celého klubu. 

V tomto ohledu je dle mého názoru poměrně dobře použitelná současná úprava odměňování za 

práci mzdou dle zákoníku práce; lze však snad přece jen doporučit několik drobných úprav. 

V první řadě by bylo možné uvažovat o změně ustanovení § 113 odst. 1 a zakotvení povinnosti 

sjednat mzdu přímo v pracovní smlouvě sportovce, tedy vyloučit možnost jejího 
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jednostranného stanovování klubem; důvodem je zejména omezený okruh situací, v nichž 

sportovec může smlouvu jednostranně ukončit (a projevit tak svůj případný nesouhlas s nově 

stanovenou výší mzdy). Tento požadavek lze navíc dovodit i z Dohody ohledně minimálních 

požadavků na standardní hráčské smlouvy.536 

Vzhledem k pravděpodobné neaplikovatelnosti obecného pracovněprávního režimu pracovní 

doby a doby odpočinku v profesionálním sportu (jak bude popsáno níže) pak mám za to, že by 

mělo být zcela vyloučeno použití ustanovení o příplatcích za práci přesčas, ve svátek, v noci, 

ve ztíženém pracovním prostředí i v sobotu a v neděli (§§ 113 až 118 zákoníku práce), o mzdě 

při uplatnění konta pracovní doby (§§ 120 až 121 zákoníku práce) a o odměně za pracovní 

pohotovost (§ 140 zákoníku práce). Praktická nevyužitelnost institutu převedení na jinou práci 

(též bude popsána níže) pak logicky vede k vyloučení ustanovení § 139 zákoníku práce o mzdě 

při výkonu jiné práce. 

Další typickou povinností klubu je zajistit hráčům příznivé pracovní podmínky zahrnující 

zejména odpovídající zázemí a vybavení pro výkon jejich činnosti. V tomto ohledu se však 

právní úprava obsažená především v části páté zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci patrně jeví jako dostačující. 

Jednou z nejproblematičtějších otázek uplatňování pracovněprávních předpisů v oblasti 

profesionálního sportu je hráčova pracovní doba a doba odpočinku. Pro vrcholový sport je totiž 

charakteristická nezbytná potřeba takřka neustálé přípravy sportovců na soutěžní utkání, která 

má často povahu několikafázových tréninkových režimů či celodenních předzápasových 

soustředění. Do nabitého kalendáře soutěží, jichž se klub účastní, se pak běžně musí vměstnat 

dvě domácí a v případě nejúspěšnějších klubů dané země často i několik mezinárodních soutěží. 

Domnívám se, že aplikovatelnost ustanovení zákoníku práce o délce týdenní pracovní doby 

a jejím rozvržení, přestávkách v práci, odpočinku mezi dvěma směnami a odpočinku v týdnu, 

práci přesčas či noční práci je ve výše popsaných podmínkách prakticky vyloučena. Pokud by 

všechna předmětná ustanovení byla důsledně dodržována, nevyhnutelně by to muselo vést 

přinejmenším k výrazným úpravám tréninkových procesů v rámci profesionálního sportu 

vedoucím k poklesu sportovní úrovně a konkurenceschopnosti českých klubů i sportovců; 

bezprostředně ohrožena by však mohla být též organizace soutěžních utkání. 

                                                           
536 Viz kapitolu 7.5 této práce; srov. Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts 

in the professional football sector in the European Union and the rest of the UEFA territory. Op. cit., čl. 6.1-6.4. 
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Proto zastávám názor, že by zvláštní zákon o pracovněprávních vztazích profesionálních 

sportovců měl zcela vyloučit aplikaci části čtvrté zákoníku práce (a souvisejícího ustanovení 

§ 34b) a namísto toho zavést vlastní úpravu pracovní doby a doby odpočinku. Především 

s ohledem na rozdílnost jednotlivých odvětví profesionálního sportu v tomto ohledu si však 

myslím, že by univerzální úprava měla vymezit pouze zcela základní principy, přičemž 

podrobnější pravidla by i zde měly vymezit asociace zastřešující organizaci jednotlivých sportů. 

V dané souvislosti lze poukázat na skutečnost, že předmětná otázka není (alespoň v oblasti 

fotbalu) příliš uspokojivě vyřešena v žádné ze zemí zkoumaných v rámci této práce. 

V Německu se teoreticky použije obecná pracovněprávní úprava; fakticky však k jejímu 

řádnému dodržování mnohdy nedochází. Italská kolektivní smlouva pro Serii A, podobně jako 

Přestupní řád FAČR a vzor české ligové profesionální smlouvy, stanovuje toliko to, že klub 

fotbalistovi musí poskytnout jeden den volna v každém týdnu. Příloha vzorové hráčské 

smlouvy pro anglickou Premier League pak přímo uvádí, že pracovní dobu hráče průběžně 

určuje klub, a to dle svých přiměřených požadavků ohledně plnění hráčových povinností. 

V té souvislosti lze mít u všech zkoumaných zemí vážné pochybnosti o reálném naplnění 

požadavků Dohody ohledně minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy, dle níž by 

každá taková smlouva měla vymezovat délku hráčova „normálního“ pracovního dne nebo 

týdne; mnohem zásadnějším problémem je však pravděpodobné nevyhovění režimu doby 

odpočinku dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES. Je nicméně otázkou, do 

jaké míry skutečně lze v rámci profesionálního sportu požadavky dané směrnice respektovat. 

Především stanovená délka denní i týdenní doby odpočinku se totiž pro profesionální sport 

v mnoha případech jeví jako téměř nesplnitelná. 

Pokud se zamyslím nad možnou podobou budoucí české úpravy, bylo by snad možné pro oblast 

profesionálního sportu zvážit zavedení odchylky ve smyslu čl. 17 odst. 1 předmětné směrnice537 

s tím, že vzhledem ke zvláštní povaze dané činnosti není délka pracovní doby předem určena. 

V profesionálním sportu totiž mnohdy skutečně nelze pracovní dobu určit předem, neboť není 

známo, jak daleko klub postoupí v soutěžích a kolik utkání odehraje, či jakým způsobem bude 

potřeba přizpůsobit trénink a přípravu průběžným výsledkům během sezóny. Aplikace takovéto 

odchylky by sice bezpochyby byla poněkud tvořivá; nevidím však žádný jiný reálný způsob, 

jak režimu předmětné směrnice vyhovět. 

                                                           
537 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy 

pracovní doby. Op. cit., čl. 17 odst. 1. 
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Pokud jde o úpravu, jež by měla být zakotvena přímo v zákoně o pracovněprávních vztazích 

profesionálních sportovců, mám za to, že rozumným a dostatečně univerzálním požadavkem je 

právo sportovce na jeden den volna v rámci každého týdne (avšak s výjimkou situací, kdy jeho 

poskytnutí není z organizačních důvodů, především s ohledem na rozvrh soutěžních zápasů, 

možné). 

Jeví se nicméně jako velmi obtížné najít další podobně zobecnitelné pravidlo; zákonná úprava 

by se proto možná musela omezit toliko na vágní ustanovení o přiměřené délce pracovní doby, 

přiměřeném režimu přestávek v práci či přiměřené délce odpočinku. V rámci vnitřních předpisů 

jednotlivých sportovních asociací by patrně bylo možné tato ustanovení specifikovat; i tam je 

však těžké si představit zakotvení kogentních a zcela neměnných podrobných pravidel 

a samozřejmě také splnění všech požadavků výše zmíněné evropské směrnice. 

K úpravě pracovní doby lze ještě doplnit, že by pravděpodobně bylo účelné odchýlit se od 

režimu § 245 odst. 1 zákoníku práce a umožnit i mladistvým profesionálním sportovcům výkon 

práce v noci v určitém rozsahu. Toto opatření by mělo vést k eliminaci potenciálních problémů 

podobného rázu, jaké se objevily například v případě německého fotbalisty Juliana Draxlera. 

Naproti tomu v případě dovolené profesionálních sportovců se zdá situace být výrazně 

jednodušší. Domnívám se, že je možné víceméně beze změn použít obecnou pracovněprávní 

úpravu, jako je tomu například i v Německu. Zákonná délka dovolené v rozsahu čtyř týdnů za 

kalendářní rok ostatně odpovídá jak úpravě, která je již nyní uplatňována v českém fotbale (byť 

podle ní fotbalisté nejsou zaměstnanci), tak požadavkům Dohody ohledně minimálních 

požadavků na standardní hráčské smlouvy. Vhodné by nicméně mohlo být umožnit 

i v profesionálním sportu hromadné čerpání dovolené až po dobu čtyř týdnů, jako je tomu dosud 

dle § 220 zákoníku práce u uměleckých souborů. 

Další důležitou povinností klubu je zajišťovat hráčům poskytování lékařské péče a zdravotních 

služeb. V tomto směru by patrně nebylo nutné odklánět se od úpravy zákoníku práce; může 

však být otázkou, do jaké míry je pro profesionální sport vhodná úprava pracovnělékařských 

služeb podle zvláštních právních předpisů. 

Zajímavá je dále též problematika odměňování sportovců v době, kdy jsou pro zranění či nemoc 

dočasně neschopní vykonávat svou činnost. Ačkoliv je v současnosti dle Přestupního řádu 

FAČR dána povinnost klubu vyplácet hráči základní část odměny i v době jeho zranění či 

nemoci (pokud vznikly v souvislosti s výkonem činnosti pro klub), mám za to, že by v novém 
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pracovněprávním režimu bylo v zásadě možné danou povinnost zrušit; předmětné situace by 

totiž mohly být řešeny dle obecného režimu prostřednictvím systému nemocenského pojištění, 

jako je tomu například v Německu.538 Vzhledem k rizikovému charakteru profesionálního 

sportu a poměrně častému výskytu zranění by snad bylo možné uvažovat o prodloužení doby, 

po kterou zaměstnanec na začátku své pracovní neschopnosti pobírá náhradu mzdy od 

zaměstnavatele, například na 28 kalendářních dnů. Aplikace obecné úpravy by pak byla 

přijatelným řešením i pro pracovní úrazy, popř. nemoci z povolání. 

Další povinností klubu obligatorně obsaženou v českých a italských profesionálních 

fotbalových smlouvách je zajišťovat hráčům dopravu, ubytování a stravu v souvislosti 

s utkáními a soustředěními odehrávajícími se mimo domácí zázemí klubu. Dle mého názoru by 

bylo účelné danou povinnost zakotvit přímo v novém zákoně o pracovněprávních vztazích 

profesionálních sportovců a v té souvislosti explicitně stanovit, že se výše zmíněné případy 

nebudou považovat za pracovní cesty ve smyslu § 42 zákoníku práce. Režim, kdy klub namísto 

přímého zajištění dopravy, ubytování a stravy poskytuje sportovci cestovní náhrady, by však 

teoreticky přicházel v úvahu například v případě, kdy by hráč byl individuálně vyslán klubem 

na pracovní cestu za účelem plnění marketingových či reklamních povinností. 

Utkání či soustředění konaná v zahraničí by pak z totožných důvodů mohla být v zájmu 

dosažení maximální právní jistoty výslovně vyňata z působnosti § 319 zákoníku práce 

o vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. 

V Německu, Itálii a patrně i ve Spojeném království jsou kluby povinny přidělovat fotbalistům, 

jakožto svým zaměstnancům, práci sjednaného druhu. Ve dvou prve jmenovaných zemích 

zahrnuje daná povinnost umožnění účasti na trénincích a dalších formách sportovní přípravy 

prvního týmu, nikoliv však nasazování do soutěžních zápasů; ve Spojeném království pak 

přesný obsah povinnosti dosud nebyl zcela vyjasněn. Naproti tomu dle současné české úpravy 

žádnou podobnou povinnost kluby nemají, což jim umožňuje sportovce takřka kdykoliv a na 

neomezenou dobu vyřadit z mužstva, bránit mu tímto způsobem v udržování optimální 

sportovní kondice, a vytvářet tak na něho nátlak např. za účelem podpisu prodloužené smlouvy. 

Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce ukládá zaměstnavateli povinnost přidělovat 

zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Zejména s ohledem na důvody zmíněné 

v předchozím odstavci jsem přesvědčen, že by toto pravidlo po vzoru výše zmíněných zemí 

                                                           
538 Viz kapitolu 11.1 této práce. 
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mělo být aplikováno i v českém profesionálním sportu, ačkoliv je dosavadní praxe odlišná 

a ačkoliv daný požadavek nezmiňuje ani Dohoda ohledně minimálních požadavků na 

standardní hráčské smlouvy. Za rozumnou bych však považoval specifikaci dané povinnosti 

pro účely sportu, a to v tom smyslu, že ji lze vztahovat toliko k umožnění účasti sportovce na 

trénincích či jiných formách přípravy; v opačném případě bychom patrně riskovali vznik sporů 

ohledně výkladu daného pravidla. 

Další otázkou je, do jaké míry lze v profesionálním sportu použít obecnou pracovněprávní 

úpravu překážek v práci na straně zaměstnance. Mám za to, že většina předmětných ustanovení 

(§§ 191 až 206 zákoníku práce) aplikovatelná v zásadě je; značné obtíže by ovšem mohly 

působit odchody sportovců na rodičovskou dovolenou. 

Vzhledem k rychlému vývoji profesionálního sportu i situace v jednotlivých klubech, kdy 

prakticky nepřetržitě dochází k obměňování hráčských kádrů, jakož i ke značně omezené délce 

sportovní kariéry a k rychlému poklesu výkonnosti u sportovců, kteří přeruší své tréninkové 

nasazení, si totiž lze jen stěží představit, že klub bude svému hráči po dobu až tří let „držet 

místo“ a po uplynutí této doby mu umožní okamžitý návrat na předchozí pozici. Na druhou 

stranu by samozřejmě bylo velmi složité obhájit názor, dle něhož má profesionální sportovec 

mít ve srovnání s jakýmkoliv jiným rodičem omezená práva. Jako pravděpodobně jediné řešení 

se tak v tomto ohledu jeví dosažení určitého kompromisu, například prostřednictvím 

(výrazného) omezení maximální doby trvání rodičovské dovolené. 

Poslední poznámka v rámci této kapitoly se týká institutu převedení na jinou práci dle § 41 

zákoníku práce, jehož využitelnost v profesionálním sportu si lze patrně představit jen stěží, 

a to už z toho důvodu, že struktura zaměstnanců klubu je značně specifická a většinou v jejím 

rámci jednoduše neexistují pracovní pozice, které by dotčenými sportovci mohly být 

vykonávány. Aplikace daného ustanovení by tak dle mého názoru měla být zvláštním zákonem 

o pracovněprávních vztazích profesionálních sportovců vyloučena. 

12.5 Způsoby ukončení smlouvy 

Výčet způsobů, jimiž může dojít k ukončení fotbalové profesionální smlouvy, je v Německu, 

Itálii i Anglii velmi podobný. Patří mezi ně uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena, 

vzájemná dohoda smluvních stran a jednostranné ukončení smlouvy klubem či hráčem, ať už 

v podobě okamžitého zrušení (Německo a Itálie), či výpovědi s výpovědní dobou (Anglie). 

Posledně jmenovaný způsob ukončení smlouvy pak lze ve všech třech jmenovaných zemích 
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využít pouze tehdy, je-li k tomu dán spravedlivý důvod; tato zásada vyplývá též z Dohody 

ohledně minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy. 

Důvody, jež ospravedlňují ukončení smlouvy ze strany klubu, mohou spočívat v závažném 

porušení povinností hráčem (jde vždy o nejpřísnější disciplinární sankci), v hráčově 

dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti k výkonu sportovní činnosti, v Itálii a ve Anglii též 

v odsouzení hráče k trestu odnětí svobody, v Německu pak i v dlouhodobém zákazu činnosti 

uloženém hráči, v odnětí hráčovy profesionální licence, ale též v sestupu či přeřazení klubu do 

neprofesionální soutěže. Naproti tomu fotbalista je oprávněn jednostranně ukončit smlouvu 

v případě závažného či přetrvávajícího porušení povinností ze strany klubu; zvláštní pozornost 

je pak ve všech uvedených zemích věnována prodlení klubu s vyplácením hráčovy mzdy, 

v Itálii pak též bránění hráči v účasti na trénincích prvního týmu. 

Současná česká úprava obsažená v Přestupním řádu FAČR je o poznání stručnější a méně 

určitá. Úprava konkrétních důvodů výpovědi či okamžitého zrušení je ponechána takřka 

výlučně na samotných smluvních stranách; jedinou výjimkou je možnost okamžitého zrušení 

smlouvy hráčem v případě alespoň tříměsíčního prodlení klubu s placením odměny. Zmínit lze 

i výslovný odkaz na způsoby ukončení smlouvy dle relevantních předpisů FIFA. 

Ty kromě pravidla, že smlouvu je možné jednostranně předčasně ukončit jen ze spravedlivého 

důvodu, zejména stanovují, že hráč je (při splnění určitých podmínek) oprávněn svou smlouvu 

ukončit po skončení sezóny, v jejímž průběhu zasáhl do méně než 10 % soutěžních utkání svého 

klubu. 

Prakticky totožná je ve všech zkoumaných zemích (včetně České republiky) úprava 

přestupového systému. Přestupy i hostování fotbalistů tak lze realizovat v zásadě pouze v rámci 

tzv. přestupových oken (letního a zimního). K uskutečnění přestupu hráče před vypršením jeho 

dosavadní smlouvy je nezbytný souhlas jeho klubu, který je oprávněn požadovat v dané 

souvislosti od hráčova nového klubu zaplacení odstupného ve sjednané výši. Naproti tomu 

fotbalista, jehož smlouva již vypršela, může podepsat smlouvu s jiným klubem bez zmíněných 

omezení; výjimkou jsou vnitrostátní přestupy hráčů do 24 let věku v rámci Anglie. Částečně 

rozdílná je úprava povinnosti klubu, s nímž daný hráč uzavírá svou vůbec první profesionální 

smlouvu, platit klubům, které se podílely na hráčově výchově, tréninkovou kompenzaci. 

Dle mého názoru je zcela evidentní, že zákonná úprava skončení pracovního poměru 

profesionálních sportovců musí v první řadě vycházet právě ze zamýšlené budoucí podoby 
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přestupového systému. Jak již bylo nastíněno výše, jsem přitom přesvědčen, že za současné 

situace je jediným rozumným řešením ponechat v České republice (i pro ostatní sportovní 

odvětví) v platnosti základní principy fotbalového přestupového systému v současné formě. 

K tomuto názoru mě vedou v zásadě tři stěžejní důvody. Prvním z nich je faktická finanční 

závislost mnohých „menších“ profesionálních klubů na příjmech z přestupů svých sportovců 

do jiných klubů. Pokud by dané kluby o tyto příjmy přišly, nelze vyloučit, že by některé z nich 

byly nuceny zcela ukončit svou činnost; i v případě nenaplnění tohoto krajního scénáře by však 

bezpochyby došlo k výraznému poklesu jejich motivace k výchově mladých sportovců. 

Investice do této činnosti by se jednoduše přestaly ekonomicky vyplácet, neboť by značná část 

nadějných hráčů, které „malý“ klub pracně a nákladně vychoval, zdarma odcházela zkusit štěstí 

do úspěšnějších českých klubů či do zahraničí, kde by jim navíc mohly být nabízeny (zvláště 

s ohledem na jejich nulové pořizovací náklady) výrazně vyšší mzdy. Celá situace by tak 

potenciálně vedla ke snižování celkového počtu mládežnických týmů a k poklesu jejich úrovně, 

což je samozřejmě v naprostém rozporu s veřejným zájmem na rozvoji sportu. 

V té návaznosti lze zmínit druhý důležitý důvod, kterým je zachování určité stability a férovosti 

profesionálních sportovních soutěží. Mám za to, že by odstranění nutnosti platit za přestupy 

sportovců odstupné rychle vedlo ke značnému nárůstu počtu přestupů. Pro úspěšnější 

a atraktivnější kluby by patrně bylo velmi snadné podepsat s téměř nulovými náklady smlouvy 

s velkým množstvím sportovců z „menších“ klubů a těm, kteří se během následujícího období 

neprosadí, jednoduše umožnit hned v dalším přestupovém období odchod. Mohlo by též 

docházet ke koncentraci většiny kvalitních sportovců pouze v několika klubech; v krajním 

případě pak i k účelovému oslabování konkurenčních klubů uvedeným způsobem. V tomto 

ohledu lze odkázat na skutečnost, že podobnými důvody existenci přestupového systému 

v současné podobě ospravedlňují v Německu i Anglii. 

Posledním významným argumentem pro zachování současného stavu je skutečnost, že obdobné 

přestupové systémy fungují (alespoň pokud jde o fotbal) takřka ve všech zemích světa. To 

pochopitelně samo o sobě nebrání úvahám o zákonném zakotvení odlišného systému v České 

republice; je nicméně namístě zvážit následky takového kroku. Především by bezpochyby došlo 

k poklesu konkurenceschopnosti českých klubů v mezinárodním srovnání. Zatímco kluby 

z jiných zemí by byly i nadále alespoň do určité míry schopné si své nejlepší sportovce udržet 

či za ně získat odpovídající finanční náhradu, české kluby by o své hráče nevyhnutelně a bez 

náhrady přicházely, a to nepochybně i v důsledku jejich odchodů do zahraničí. Problém by však 
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nastal i v opačném směru – za sportovce přicházející ze zahraničí by české kluby samozřejmě 

i nadále musely platit odstupné; takové investice by však byly extrémně rizikové, neboť by 

předmětní sportovci mohli hned za několik měsíců klub zdarma opustit. České kluby by tak 

prakticky přišly o možnost doplňovat své kádry o cizince a přispívat tak ke zkvalitnění a oživení 

domácích soutěží. 

Jsem si pochopitelně vědom skutečnosti, že postupný vývoj evropské judikatury (např. 

Bosman) i vnitrostátní judikatury v některých zemích (např. Dahmane) směřuje k jisté 

konvergenci statusu profesionálních sportovců se statusem „běžných“ zaměstnanců. 

Samozřejmě tedy nelze do budoucna vyloučit možnost, že svoboda volby povolání sportovců 

převáží nad ekonomickými zájmy klubů, a že tedy budou i oni moci plně využívat výhod 

postavení zaměstnance spojených mimo jiné i s relativně snadným jednostranným ukončením 

pracovního poměru. Takový stav by jistě byl v mnoha ohledech žádoucí; lze ostatně jedině 

připomenout v úvodu této práce citované názory Rogera Blanpaina.539 

Jsem však přesvědčen, že hnací silou změn v tomto směru může být jedině široká shoda 

nalezená v rámci mezinárodního dialogu mezi jednotlivými zeměmi nebo (jako tomu bylo 

právě v případě Bosmana) rozhodnutí evropských či mezinárodních orgánů závazná v totožné 

podobě ve větším množství zemí. Pokoušet se o prosazení takto zásadních koncepčních změn 

pomocí vnitrostátní legislativy by vzhledem k výrazně mezinárodní povaze profesionálního 

sportu znamenalo pro danou zemi (alespoň z krátkodobého hlediska, nicméně s potenciálně 

dlouhotrvajícími následky) z výše popsaných důvodů potenciální katastrofu a ohrožení 

fungování sportu jako celku. 

S ohledem na vše výše uvedené zastávám názor, že by zvláštní zákon o pracovněprávních 

vztazích profesionálních sportovců měl vyloučit aplikaci celé části druhé, hlavy IV zákoníku 

práce o skončení pracovního poměru, stejně jako § 35 stejného předpisu o zkušební době. 

Potřeby profesionálního sportu a přestupového systému jsou natolik odlišné, že si žádají vlastní 

speciální úpravu. I v tomto případě bych přitom navrhoval zakotvení základních univerzálních 

pravidel přímo v rámci nového zákona; podrobnější úpravu zohledňující specifika daného 

odvětví a vymezující nejen způsoby ukončení smlouvy, ale také podrobné fungování 

přestupového systému by pak měly přijmout příslušné sportovní asociace. 

                                                           
539 Viz kapitolu 1 této práce. 
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Zákonná úprava by měla především vymezovat obecné způsoby ukončení pracovní smlouvy 

sportovce, a to uplynutí doby určité, dohodu stran a okamžité zrušení jednou ze stran. Institut 

výpovědi nepovažuji za vhodný; vzhledem k existenci časově omezených přestupových oken 

by nutnost čekání na konec výpovědní doby mohla působit značné potíže. Dále by jednoznačně 

bylo žádoucí uzákonit zásadu, že k okamžitému zrušení smlouvy může dojít jen na základě 

spravedlivého důvodu; v rámci demonstrativního výčtu takových důvodů by bylo možné na 

straně klubu zmínit zvlášť závažné či opakované porušování povinností sportovce, jeho 

dlouhodobou či trvalou zdravotní nezpůsobilost a popřípadě též dlouhodobý zákaz činnosti či 

odsouzení k trestu odnětí svobody, na straně sportovce pak zvlášť závažné či opakované 

porušování povinností klubu, přičemž důraz by měl být kladen na prodlení s placením mzdy, 

a eventuálně též nedostatečné využívání sportovce v soutěžních utkáních v rámci sezóny. 

V souvislosti s dočasnými přestupy profesionálních sportovců v podobě hostování by pak bylo 

vhodné výslovně vyloučit uplatnění institutu dočasného přidělení dle ustanovení § 43a 

zákoníku práce. Předmětná obecná pravidla nejsou pro hostování sportovců vyhovující; 

problémy by přinášela především možnost hostování kdykoliv vypovědět i bez uvedení důvodu 

dle odst. 7, zákaz poskytování úplaty za hostování dle odst. 2 či možnost uzavření dohody 

o hostování až po šesti měsících trvání pracovního poměru dle odst. 1. Ucelená úprava režimu 

hostování by měla být součástí přestupových pravidel jednotlivých sportovních asociací. 

Snad ještě obtížněji představitelná se pak zdá být aplikace režimu agenturního zaměstnávání 

(§§ 307a až 309 zákoníku práce) na zprostředkovatelské služby poskytované tzv. hráčskými 

agenty. Nelze dle mého názoru připustit, aby hráčský agent byl zaměstnavatelem sportovce, 

a měl tak bezprostřední možnost rozhodovat o tom, jakému klubu jej „dočasně přidělí“ 

k výkonu práce. Agent má jednoznačně plnit jen roli sportovcova zástupce a poradce, jakož 

i zprostředkovatele příležitostí týkajících se jeho dalšího angažmá; konečné rozhodnutí o svém 

působení v konkrétním klubu či například o podpisu nové smlouvy se stávajícím klubem však 

musí vždy činit sám sportovec. 

Kromě toho by kameny úrazu byla ustanovení § 309 odst. 6 zákoníku práce , dle něhož agentura 

práce zásadně nemůže svého zaměstnance k uživateli přidělit na dobu delší než dvanáct měsíců, 

či například § 309 odst. 3 zákoníku práce, podle kterého lze dočasné přidělení ukončit dohodou 

mezi agenturou práce a dotčeným zaměstnancem. Mám tedy za to, že by použití předmětných 

ustanovení mělo být v profesionálním sportu vyloučeno, přičemž konkrétní úprava by 

pravděpodobně měla vzniknout na úrovni jednotlivých sportovních odvětví. V té souvislosti lze 
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zmínit, že ve fotbale je činnost hráčských agentů detailně globálně regulována přímo ze strany 

FIFA;540 podrobný rozbor této zajímavé problematiky by však přesahoval rámec této práce. 

12.6 Řešení sporů 

V německém profesionálním sportu se uplatňuje obecný zákaz rozhodování pracovněprávních 

sporů v rozhodčím řízení; veškeré spory mezi sportovci a kluby vycházející z pracovní smlouvy 

tak musejí být řešeny pracovními soudy. Tento stav ovšem není pro profesionální sport příliš 

vyhovující, neboť soudní řízení jsou často zdlouhavá a přitahují nežádoucí mediální pozornost. 

Naproti tomu v italském a anglickém fotbale obsahují povinně užívané vzory profesionálních 

smluv rozhodčí doložky, dle nichž jsou veškeré spory z těchto smluv rozhodovány v rámci 

arbitráže vedené příslušnými sportovními orgány. Smluvní strany se v té souvislosti zavazují 

jejich rozhodnutí akceptovat jako konečná a závazná. Cestou rozhodčího řízení jsou pak spory 

mezi fotbalisty a kluby v současnosti řešeny i v České republice. Požadavek v tomto smyslu 

obsahuje též Dohoda ohledně minimálních požadavků na standardní hráčské smlouvy, dle níž 

mají být spory z hráčských smluv rozhodovány nezávislým a nestranným arbitrážním orgánem 

složeným ze zástupců hráčů i klubů, přičemž jejich rozhodnutí jsou finální. Je nicméně 

zmíněno, že se dané pravidlo neuplatní v zemích, kde je arbitrabilita pracovněprávních sporů 

vyloučena. 

Jsem přesvědčen, že specifickým potřebám rozhodování sporů v profesionálním sportu může 

plně vyhovět pouze rozhodčí řízení před zvláštními sportovními orgány. Za vhodný 

a pravděpodobně univerzálně aplikovatelný i v jiných sportovních odvětvích považuji systém 

řešení sporů v českém fotbale po úpravách provedených dosud poslední Valnou hromadou 

FAČR, tedy s dvouinstančním řízením vedeným rozhodci ze sboru rozhodců asociace, na jehož 

personálním složení se mohou svými návrhy přímo podílet jak sportovci, tak kluby. 

Zvláštní zákon o pracovněprávních vztazích profesionálních sportovců by proto měl v první 

řadě obsahovat výjimku z obecného pravidla, dle něhož jsou arbitrovatelné toliko ty 

pracovněprávní spory, které mají majetkovou povahu.541 Sportovní rozhodčí řízení by pak mělo 

probíhat dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

                                                           
540 FIFA Regulations on Working with Intermediaries [online]. [Cit. 23. 6. 2017]. Dostupné z: 

https://www.fifa.com/about-fifa/official-documents/law-regulations/ 
541 Viz např. JENERÁL, Jaroslav. Rozhodčí doložka v pracovněprávních vztazích. In: epravo.cz [online]. 23. 5. 

2013 [cit. 23. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodci-dolozka-v-pracovnepravnich-

vztazich-91041.html 
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Přímo ve zvláštním zákoně by pak s platností pro všechna sportovní odvětví měly být zakotveny 

základní rysy „fotbalového“ systému popsaného v předchozím odstavci – zejména jeho 

dvouinstančnost a rozhodování ve tříčlenných rozhodčích senátech složených pouze 

z rozhodců, kteří jsou členy sboru rozhodců předmětné sportovní asociace, na jehož složení se 

za rovných podmínek mohou podílet sportovci i kluby. Podrobnější procesní úprava by pak 

měla být obsažena ve vnitřních předpisech sportovních asociací s ohledem na specifika 

jednotlivých odvětví. 

12.7 Kolektivní pracovní právo 

V Německu, Itálii i Spojeném království požívají profesionální sportovci shodná kolektivní 

práva jako jiní zaměstnanci. Mohou se tedy především sdružovat v odborových organizacích 

a vést kolektivní vyjednávání se subjekty organizujícími ligové soutěže, jež vystupují jako 

organizace zaměstnavatelů; výsledkem daného procesu má samozřejmě být zejména uzavírání 

kolektivních smluv. 

Pokud jde o profesionální fotbal, má kolektivní vyjednávání v Itálii a Anglii dlouhou tradici 

a i v současnosti má zásadní vliv na podobu právních vztahů mezi hráči a jejich kluby v rámci 

jednotlivých profesionálních soutěží.542 Naproti tomu v Německu jsou sice zákonné podmínky 

pro zahájení kolektivního vyjednávání naplněny, k jeho faktické realizaci však dosud nedošlo. 

Obecným režimem se ve vyjmenovaných zemích řídí též stávky sportovců; v této souvislosti je 

nicméně třeba konstatovat, že k tomuto jevu v rámci profesionálního sportu takřka nedochází. 

V České republice, kde profesionální sportovci mají v drtivé většině případů postavení osob 

samostatně výdělečně činných, pochopitelně dosud nebyl k jakémukoliv uplatňování výše 

popsaných práv prostor. Ten by ovšem po plošné změně statusu sportovců na zaměstnanecký 

bezpochyby vznikl; mám přitom za to, že by poměrně bez problémů bylo možné aplikovat 

relevantní úpravu obsaženou v zákoníku práce i v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání. Snad jen dobu účinnosti kolektivní smlouvy dle § 26 odst. 1 zákoníku práce by 

bylo účelné v rámci zachování stability a férovosti soutěží obligatorně nastavovat vždy na celou 

sportovní sezónu. 

                                                           
542 Viz též kapitolu 2 této práce. 
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12.8 Sociální zabezpečení 

Ve všech čtyřech zemích zkoumaných v rámci této práce se profesionální sportovci účastní 

obecného systému sociálního zabezpečení. V Německu se jich tedy týkají čtyři režimy 

veřejného pojištění (zdravotní, úrazové, důchodové a pro případ nezaměstnanosti), přičemž 

s profesionálním sportem nejsou v tomto ohledu spojené žádné odchylky; v úvahu nicméně 

běžně přichází oprávnění sportovce (jakožto zaměstnance pobírajícího mzdu ve značné výši) 

dobrovolně vystoupit ze systému veřejného zdravotního pojištění a nahradit toto pojištění 

soukromým. 

V Itálii rozhodně stojí za zmínku specifické pojetí veřejného důchodového pojištění 

u profesionálních fotbalistů – to je totiž spravováno zcela odděleně od pojištění jakýchkoliv 

jiných osob, a to v rámci zvláštního fondu; speciální jsou pak též podmínky využívání 

prostředků z tohoto pojištění, kdy je profesionální fotbalista při splnění určitých podmínek 

oprávněn předčasně odejít do starobního důchodu již v 52 letech věku. 

Zvláštní důchodové pojištění pro profesionální fotbalisty existuje též v Anglii, nicméně se jedná 

o pojištění soukromé, stojící vedle povinného pojištění veřejného. Každému hráči působícímu 

v Premier League je na jeho účet přispíváno z částek vybraných na přestupových poplatcích; 

kromě toho je fotbalista oprávněn spořit si dle svého uvážení i část vlastní mzdy. O využití 

prostředků nastřádaných na svém účtu pak hráč rozhodne po ukončení své kariéry. 

V České republice jsou profesionální sportovci z výrazné většiny osobami samostatně 

výdělečně činnými; v důsledku toho jsou povinně účastni systémů zdravotního a důchodového 

pojištění, pouze dobrovolně pak systému nemocenského pojištění. V případě, že by těmto 

osobám byl přiznán status zaměstnanců svých klubů, by se samozřejmě v první řadě změnil 

způsob placení pojistného, na němž by se významně podílely i kluby jakožto zaměstnavatelé; 

vedle toho by pak byla založena povinná účast sportovců na nemocenském pojištění.543 

Nedomnívám se, že by v dané souvislosti mělo být nezbytné zavádět pro profesionální 

sportovce jakoukoliv zvláštní úpravu. Jak ukazují příklady nejen Německa, jehož pojetí 

systému sociálního zabezpečení je tomu českému patrně nejbližší, ale též Spojeného království 

(resp. Anglie), režim obecné právní úpravy rozhodně je využitelný i v této specifické oblasti; 

není nutné jej od základů měnit, spíše může být vhodné jeho doplnění (na úrovni jednotlivých 

sportovních odvětví) o další systémy či fondy soukromoprávní povahy, typicky například právě 

                                                           
543 Ustanovení § 2 písm. a) a § 5 písm. a) zákona o nemocenském pojištění. 
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v souvislosti s důchody či spořením pro případ ukončení profesionální kariéry. Jistě by 

i v našich podmínkách bylo možné o takovýchto doplňujících nástrojích uvažovat; k jejich 

reálnému zavedení však pravděpodobně bude moci dojít až po odpovídajícím rozvoji hráčských 

asociací a jejich následném dialogu se zástupci ostatních dotčených subjektů. 

13 Závěr 

Český zákonodárce rozhodně má o čem přemýšlet. Činnost vykonávaná profesionálními 

sportovci s největší pravděpodobností naplňuje všechny zákonné znaky závislé práce; přesto 

zde aktuálně máme stav, kdy jeden z nejvyšších soudních orgánů v zemi, Nejvyšší správní 

soud, opakovaně dospívá k názoru, že ji lze vykonávat i mimo základní pracovněprávní vztah. 

Vzhledem ke své flexibilitě a finanční výhodnosti pak tato varianta jednoznačně převládá 

a skutečně jen málokterý profesionální sportovec působící v České republice o sobě může říci, 

že je – podobně jako jeho kolegové ve většině ostatních evropských zemí – zaměstnancem. 

V poslední době je však i u nás možné zaznamenat sílící hlasy volající po zásadní změně 

spočívající v obligatorním podřízení vztahů mezi profesionálními sportovci a jejich kluby 

režimu zákoníku práce. Určitě se přitom nejedná pouze o teoretické názory akademiků. Zvláště 

v oblasti fotbalu lze zmínit dlouhodobé prosazování předmětné myšlenky ze strany České 

asociace fotbalových hráčů a především tlak vyvíjený na českého zákonodárce ze strany UEFA. 

Jeví se proto jako poměrně jednoznačné, že je současný stav dlouhodobě neudržitelný a že by 

měl být spíše dříve, než později změněn. Profesionální sportovci by se měli stát zaměstnanci 

a sportovní kluby jejich zaměstnavateli. Celá záležitost však rozhodně není tak jednoduchá, jak 

by se mohlo zdát. Už při prvním pohledu na účinné znění zákoníku práce i právního laika 

napadne, že aplikovatelnost daného předpisu na oblast profesionálního sportu může být velice 

obtížná; během odbornější a detailnější analýzy pak vyvstane celá řada otázek i ohledně těch 

záležitostí, které se prve zdály bezproblémové. 

Všechny tři západoevropské země, které byly rozebrány v rámci této práce, však ukazují, že se 

s komplikovanou otázkou použitelnosti obecné pracovněprávní úpravy na velmi specifické 

vztahy vznikající v rámci profesionálního sportu lze účinně vypořádat, a že systém, kdy 

sportovci mají postavení zaměstnanců svých klubů a požívají výhody s tím spojené, skutečně 

může v praxi fungovat. Každá ze jmenovaných zemí přitom k řešení celé záležitosti přistupuje 

svým vlastním způsobem, který samozřejmě vychází především z její právní kultury a jejího 

právního řádu, ale i z její historie a jejího obecného přístupu k regulaci sportu. 
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Pokud se český zákonodárce skutečně rozhodne pro podřízení profesionálního sportu 

pracovněprávnímu režimu, bylo by nanejvýš vhodné, aby se při práci na konkrétním 

legislativním řešení inspiroval v zahraničí; právní úpravy zemí popisovaných v této práci 

přitom bezpochyby mohou posloužit jako kvalitní a relevantní studijní materiál. 

Náš právní řád jako celek je patrně nejbližší a nejpodobnější tomu německému. Německé řešení 

celé situace kolem profesionálního sportu ovšem v zásadě spočívá v aplikaci obecných 

pracovněprávních norem; značné množství potíží, které by se jinak při daném postupu zákonitě 

vyskytovaly, již bylo vyřešeno v rámci bohaté judikatury utvářené v průběhu několika 

posledních desetiletí. Jinými slovy – skutečně efektivní fungování režimu tohoto typu do 

značné míry závisí na existenci rozvinuté rozhodovací činnosti soudů. 

Potřeba nalezení účinného řešení předmětného problému pro Českou republiku je ovšem 

natolik naléhavá, že si mnohaleté čekání na dostatečný rozvoj judikatury nelze představit. 

Nabízí se proto spíše možnost inspirovat se principy, na nichž je vystavěn systém italský. Tím 

nejdůležitějším je existence zvláštního zákona obsahujícího specifickou „sportovněprávní“ 

úpravu a zároveň vylučujícího profesionální sport z aplikačního rámce některých norem 

obecného pracovního práva. Nelze však říci, že by bylo nutné či účelné bez dalšího přejmout 

italskou úpravu v celém jejím rozsahu. Naopak, při hledání odpovědí na mnohé dílčí otázky lze 

nalézt mnoho zajímavých a užitečných myšlenek i v právním řádu německém a britském; 

pochopitelně je pak možné jen doporučit nahlédnutí i do dalších (nejen) evropských zemí. 

Patrně ze všeho nejdůležitější nicméně bude pokusit se ohledně případné nové úpravy právních 

vztahů mezi profesionálními sportovci a jejich kluby nalézt co nejširší možnou shodu mezi 

zástupci všech aktérů, jichž se bude bezprostředně týkat. Již od počátku celého procesu by proto 

měly být klíčové, ale i dílčí záležitosti konzultovány se sportovci a hráčskými asociacemi, se 

zástupci sportovních klubů, s asociacemi zaštiťujícími jednotlivá sportovní odvětví i se subjekty 

starajícími se o organizaci profesionálních soutěží; to vše samozřejmě nejen v rámci fotbalu či 

ledního hokeje, ale též veškerých dalších kolektivních sportů provozovaných u nás na 

profesionální úrovni. Realizace takovýchto dialogů a vyjednávání bude s největší 

pravděpodobností velmi složitá a bude vyžadovat značné množství čas; je proto nezbytné ji 

zahájit co nejdříve. 
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Seznam použitých zkratek a pojmů 

AIC – Associazione Italiana Calciatori (Italská asociace fotbalistů) 

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník) 

CAS – Court of Arbitration for Sport (Rozhodčí soud pro sport) 

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Italský národní olympijský výbor) 

ČAFH – Česká asociace fotbalových hráčů 

DFB – Deutscher Fußballbund (Německý fotbalový svaz) 

DFL – Deutsche Fußball Liga GmbH (Německá fotbalová liga) 

EU – Evropská unie 

FA – The Football Association (Fotbalová asociace) 

FAČR – Fotbalová asociace České republiky 

FIFA – Fédération Internationale de Football Association (Mezinárodní federace fotbalových 

asociací) 

FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio (Italská fotbalová federace) 

PFA – Professional Footballers’ Association (Asociace profesionálních fotbalistů) 

PR – Public relations 

SDEU – Soudní dvůr Evropské unie 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie 

UEFA – Union of European Football Associations (Unie evropských fotbalových asociací) 

VDV – Vereinigung der Vertragsfußballspieler (Sdružení smluvních fotbalových hráčů) 

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

Zákon o důchodovém pojištění – zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném 

a účinném znění. 

Zákon o nemocenském pojištění – zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

v platném a účinném znění. 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění – zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném a účinném znění. 

Zákon o zaměstnanosti – zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném a účinném znění. 

Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném a účinném znění. 
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Abstrakt 

Srovnání právního postavení profesionálních fotbalistů v Německu, Itálii, 

Spojeném království a České republice 

Diplomová práce především reaguje na stále značně nedořešenou situaci týkající se české 

právní úpravy činnosti vykonávané profesionálními sportovci provozujícími tzv. kolektivní 

sporty. Ačkoliv se dle mnohých názorů jeví jako velmi pravděpodobné, že profesionální 

sportovní činnost naplňuje všechny zákonné znaky závislé práce, a že by tedy měla být 

vykonávána výlučně v základních pracovněprávních vztazích dle zákoníku práce, je současná 

praxe naprosto odlišná. Drtivá většina profesionálních sportovců se svými kluby uzavírá tzv. 

inominátní smlouvy podřízené režimu občanského zákoníku, přičemž tento postup výslovně 

prohlásil za přípustný i Nejvyšší správní soud v rámci své ustálené judikatury. 

Takováto praxe s sebou sice přináší v profesionálním sportu tolik potřebnou flexibilitu a též 

finančně je pro obě strany výhodná, nicméně samozřejmě odepírá sportovcům právní ochranu, 

kterou by požívali jako zaměstnanci. Poslední dobou se proto objevují postupně sílící hlasy, že 

je současný stav nevyhovující a dlouhodobě neudržitelný, přičemž stále intenzivněji danému 

závěru nasvědčují i požadavky vznášené zejména mezinárodními sportovními organizacemi. 

Diplomová práce přistupuje k hledání možného řešení uvedeného problému komparativním 

způsobem. Inspiraci se pokouší nalézt především v právním i faktickém stavu věci ve třech 

vyspělých západoevropských zemích – Německu, Itálii a Spojeném království, přičemž 

středem jejího zájmu je situace týkající se fotbalu jakožto celosvětově nejpopulárnějšího 

a nejrozšířenějšího kolektivního sportu. Stěžejní část diplomové práce je tak tvořena detailním 

a komplexním rozborem jednotlivých aspektů právního postavení profesionálních fotbalistů 

v uvedených zemích, který je navíc doplněn o nahlédnutí do evropského práva i do vnitřních 

předpisů celosvětové fotbalové federace FIFA. Všechny získané poznatky jsou přitom dávány 

do přímého kontrastu se současným českým stavem. 

Závěrečná část diplomové práce se poté věnuje stručnému shrnutí předchozího výkladu 

a v návaznosti na to především podrobným úvahám de lege ferenda ohledně možných podob 

budoucí české právní úpravy profesionální sportovní (nejen fotbalové) činnosti. Dospívá přitom 

v první řadě k závěru, že by profesionální sportovci měli získat postavení zaměstnanců, 

kterému se jejich kolegové ve všech zkoumaných západoevropských zemích těší již dlouhá 

desetiletí. 



 

124 
 

Vzhledem ke specifickému charakteru profesionálního sportu se však zdá být téměř 

nepředstavitelné, aby právní vztahy sportovců a jejich klubů byly bez dalšího podřízeny 

kogentnímu režimu zákoníku práce. Diplomová práce se proto s ohledem na české potřeby 

snaží navrhnout určitou podobu adaptace italského východiska spočívajícího v existenci 

zvláštního zákona o pracovněprávních vztazích profesionálních sportovců, jehož 

prostřednictvím jsou vybrané aspekty těchto vztahů upraveny odchylně od obecné 

pracovněprávní legislativy. Lze nicméně poznamenat, že ačkoliv je italský model 

nejvhodnějším vzorem pro základ budoucí české úpravy, při řešení mnohých dílčích problémů 

se jeví jako vhodné vycházet též z myšlenek německého či britského systému. 

V rámci poslední části diplomové práce jsou zároveň zmíněny jednotlivé instituty zákoníku 

práce, jejichž aplikace v profesionálním sportu by mohla v praxi působit obtíže, a jež by tedy 

měly být budoucím českým zvláštním zákonem upraveny rozdílně. 

Primárním cílem diplomové práce je nabídnout určitý příspěvek do probíhající odborné debaty 

ohledně budoucí podoby právních vztahů mezi profesionálními sportovci a jejich kluby v České 

republice, jakož i ukázat, že inspirace zahraničními řešeními v této oblasti rozhodně může být 

pro českého zákonodárce užitečná a přínosná. 
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Abstract in English 

A Comparison of the Legal Status of Professional Football Players in Germany, 

Italy, the United Kingdom and the Czech Republic 

The thesis is, above all, a response to the still largely unresolved situation regarding the Czech 

legal regulation of the activities performed by professional sportspeople practising the so-called 

team sports. According to many opinions, it appears highly likely that professional sporting 

activity fully meets the legal definition of  “dependent labour” which should be performed 

solely within labour relationships in accordance with the labour code; however, the 

contemporary practice is vastly different. The overwhelming majority of professional 

sportspeople and their clubs enter into so-called innominate contracts governed by the civil 

code; this approach has been explicitly found permissible by the Supreme Administrative Court 

within its stable case-law. 

On the one hand, such practice provides the flexibility that is much needed in professional sports 

and is also financially beneficial for both sides. On the other hand, however, it denies 

sportspeople of the legal protection they would enjoy as employees. This is why there have 

recently been gradually intensifying calls suggesting that the status quo is unsatisfactory and 

unsustainable; this conclusion seems to be increasingly supported by the requirements set 

mostly by international sports organisations. 

The thesis strives to find a possible solution to the aforementioned problem by using 

a comparative approach. It attempts to find inspiration, above all, in the legal and factual 

situation in three developed Western European countries – Germany, Italy and the United 

Kingdom; the focal point of its interest is the situation regarding football as the world’s most 

popular and most widespread team sport. The principal part of the thesis thus consists of 

a detailed and complex analysis of the particular aspects of professional football players’ legal 

status in the aforementioned countries; this is further complemented by a brief insight into 

European law and into internal regulations of the worldwide football federation, FIFA. All of 

these findings are contrasted with the current situation in the Czech Republic. 

The final part of the thesis then provides a short overview of the previously mentioned 

information and, most importantly, a detailed reflection on the possible forms of the future 

Czech legal regulation of professional sporting (not only footballing) activity. In the first place, 

it reaches the conclusion that professional sportspeople should acquire the employee status 



 

126 
 

which has been enjoyed by their counterparts in all the examined Western European countries 

for decades. 

However, due to the specific nature of professional sports, it appears almost unimaginable that 

the legal relationships between sportspeople and their clubs could be entirely governed by the 

strict regulation of the labour code. Therefore, the thesis attempts, with regard to particular 

Czech needs and conditions, to propose a certain form of adaptation of the Italian approach 

which is based on the existence of special legislation that governs and regulates certain aspects 

of the labour relationships of professional sportspeople differently from the general labour law. 

However, while the Italian example provides the most fitting model for the future Czech system, 

the solutions of many particular issues could also be based on the German or British regulation. 

Moreover, the final part of the thesis also lists the provisions of the labour code whose 

application could cause practical problems in the field of professional sports and which should 

therefore be modified by the future special Czech legislation. 

The primary goal of the thesis is to offer a certain contribution to the ongoing debate regarding 

the future regulation of the legal relationships between professional sportspeople and their clubs 

in the Czech Republic, as well as to demonstrate that the Czech legislators could definitely 

benefit from finding inspiration in the approaches to this field taken by other countries. 

  



 

127 
 

Klíčová slova 

Profesionální sport 

Právní postavení sportovců 

Právní úprava fotbalu 

Keywords in English 

Professional sports 

Legal status of sportspeople 

Legal regulation of football 


