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Úvod  

Povolání profesionálního sportovce bylo v polovině minulého desetiletí veřejností 

považováno jako za jedno z nejprestižnějších. Přestože v posledních letech věhlas této 

profese zaznamenal zřetelný pokles,
1
 nelze popřít, že profesionální sportovci hrají 

nezastupitelnou roli v moderní vyspělé společnosti.  

Fotbalisté, hokejisté, tenisté apod. nejsou pouhými sportovci, kteří vykonávají sportovní 

činnost jen z lásky k pohybu a k setrvání v dobrém fyzickém a duševním stavu. 

S povoláním profesionálního sportovce jsou zpravidla spjaty i další společenské a sociální 

aktivity, jejichž podoba se samozřejmě odvíjí od hlavního poslání sportovce, kterým je 

výkon sportovní činnosti na vrcholové úrovni. Sportovci figurují na titulních stránkách 

časopisů či denního tisku, poskytují rozhovory v televizních programech či rádiích, stávají 

se také politickými osobnostmi, modely, tvářemi reklam celosvětově známých značek. 

Udávají trendy, motivují děti k provozování sportu, podporují charitu. S trochou nadsázky 

lze říci, že profesionální sportovci v podstatě mají permanentní „pracovní dobu“. Jejich 

náplň práce zpravidla nezasahuje pouze do výkonu samotné sportovní činnosti, ale často 

i do soukromého života sportovce. 

S ohledem na význam jejich společenské úlohy je překvapující, že právní úprava postavení 

profesionálního sportovce ve srovnání s regulací statutu běžného zaměstnance 

či  podnikatele v právním řádu České republiky (dále jen „ČR“) chybí. ČR se touto 

zákonnou absencí vymyká evropskému standardu, kde je běžná kodifikace sportovního 

práva jako systému práva regulujícího sportovní prostředí a vztahy vznikající 

mezi  subjekty působícími ve sportu. Tato problematika není na našem území považována 

za nové, ale zato stále za živé a aktuální téma, a to zejména z důvodů nesouladu mezi teorií 

a zavedenou praxí. 

Právní regulace profesionálního sportu je v ČR postavena především na judikatuře 

soudních orgánů. Náznaky určitého zájmu ze strany českého zákonodárce vyplnit toto 

právní vakuum se objevily v Programovém prohlášení vlády ČR ze dne 14. 2. 2014, 

na který navazuje dokument Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025. 

V těchto dokumentech se vláda mimo jiné zavázala k předložení věcného záměru nového 

                                                 
1
 TUČEK, Milan. Centrum pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav AV ČR, tisková zpráva 

[online]. Praha, 2016 [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a2025/f9/eu160309.pdf. 
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zákona o sportu.
2
 Avšak práce na novém zákonu ztroskotaly především z důvodu 

nemožného dosažení shody mezi politickými zástupci a sportovními svazy 

na přerozdělování finančních prostředků ve sportu. 

Na druhé straně právní postavení profesionálního rozhodčího není tak diskutovaným 

tématem, ale to nic nemění na skutečnosti, že vymezení funkce sudího a právních vztahů, 

do kterých vstupuje v rámci výkonu své činnosti, není rovněž právně zakotveno. Jen stěží 

si lze představit fungující systém vrcholového a profesionálního sportu bez rozhodčích.  

Právní postavení profesionálního sportovce a rozhodčího je předmětem předkládané 

diplomové práce. Analytická část práce se zabývá dopadem, který má současné vnímání 

statutu těchto subjektů působících ve sportu na finanční, resp. daňové právo.   

Cílem diplomové práce je analyzovat, v jakém právním postavení mohou de iure 

profesionální sportovec a rozhodčí být a v závislosti na tom rozebrat možnosti zdaňování 

příjmů profesionálního sportovce a rozhodčího podle relevantní právní úpravy. Kruciální 

pro určení právního statutu sportovce bude otázka, zda vykonává závislou či samostatnou 

činnost. Dílčím cílem práce je zhodnotit, zda aplikovaná praxe je v souladu se zněním 

příslušných právních předpisů, popř. navrhnout přijatelná řešení, která by reflektovala 

potřeby profesionálního sportu se zřetelem na dlouhodobě zavedené poměry v českém 

sportovním prostředí.  

Diplomová práce se bude výhradně věnovat postavení profesionálních sportovců 

věnujících se kolektivním sportům a rozhodčích působících v kolektivních sportech, 

a to z důvodu aktuálnosti tématu s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR 

(dále jen „NSS“) ze dne 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016. Jedním z dalších důvodů je 

skutečnost, že analýza postavení sportovců kolektivních sportů umožňuje díky existenci 

několika společných znaků určitou míru zobecnění, zatímco individuální sporty mohou 

způsobovat interpretační potíže, a je proto nutné zkoumat každý individuální vztah 

sportovce ke klubu,
3
 resp. jeho povahu z pohledu daně z příjmů FO zvlášť. 

Úvodní teoretická část práce obsahuje vymezení klíčových pojmů. Druhá kapitola nastíní 

možná postavení profesionálních sportovců z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Zároveň 

                                                 
2
 Sport: Koncepce podpory sportu 2016-2025. Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže [online]. c2013-

2017 [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025. 
3
 VYBÍRAL, Roman. Zdanění příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti. Daně a finance. 2011. 

č. 3. s. 18 - 19. 
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poskytne srovnání české a zahraniční úpravy (zejména slovenské), včetně nazírání na statut 

sportovců optikou Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“). Dále přiblíží obsah 

závazkové vztahu mezi sportovcem a klubem a demonstrativně uvede příjmy, které mohou 

sportovci z tohoto vztahu plynout. Tato kapitola spolu s úvodní částí představuje 

především deskriptivní kompilaci, která je doplněna metodou komparativní. 

Hlavní, převážně analytická, část práce bude zaměřena na daňové režimy, kterým podléhá 

pravidelně klubem vyplácený peněžní příjem sportovců z titulu výkonu jejich činnosti. 

Následovat bude souhrnné zhodnocení problematiky de lege lata ve světle shora 

zmíněného rozsudku a  na  základě kritické analýzy a z ní vzešlých závěrů budou navržena 

možná řešení postavení profesionálních sportovců z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

(dále jen „FO“) de lege ferenda.  

Závěrečná část práce bude věnována právnímu statutu rozhodčích. Tato kapitola bude 

psána metodou deskriptivní při popisu znaků charakterizujících funkci rozhodčího, pomocí 

analýzy se následně zaměří na vymezení statutu sudího z pohledu zákona o daních z příjmů 

a představí možnosti zdaňování příjmů rozhodčích de lege lata. Kromě analytické metody, 

která bude převažovat v celé práci, bude využívaný i postup syntézy a abstrakce. 

Diplomová práce bude primárně vycházet z relevantních právních předpisů včetně jejich 

důvodových zpráv a komentářů. Podstatná část práce se bude opírat o rozhodovací činnost 

soudních orgánů (zejména NSS, SDEU), s důrazem na rozsudek NSS ze dne 

13.  7.  2017,  č. j. 6 Afs 278/2016. Poznatky budou čerpány také z odborných publikací, 

odborných článků a z internetových zdrojů týkajících se dané problematiky. Rovněž budou 

využity praktické vědomosti ze studie interních předpisů sportovních svazů (zejména 

Českého svazu házené – dále jen „ČSH“) a z konzultací s odborníky z  oblasti sportovního 

práva a se zástupci správní praxe.  
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1 Vymezení základních pojmů  

Pro důkladnou analýzu jakéhokoli tématu je důležité vymezit si nejdříve několik klíčových 

pojmů, jejichž správné pochopení je stěžejní pro náležitý rozbor dané problematiky. Český 

právní řád neupravuje sport jako společenský celosvětově rozšířený fenomén uceleně 

a jednotně, úprava v něm obsažená je roztříštěná a nekonzistentní, i když se slůvkem sport 

operuje blíže nezjistitelný počet právních předpisů veřejného i soukromého práva. Proto je 

velice obtížné nadefinovat terminologii, která je pro oblast sportu elementární.  

Naopak významné pojmy z daňové oblasti jsou víceméně jednoznačně vymezeny ať už 

v samotných právních předpisech, právní naukou v nejrůznějších publikacích teoretiků 

nebo judikaturou soudních orgánů. Předmětem práce není daňová teorie, proto se tato 

teoretická kapitola bude věnovat pouze termínům z oblasti sportu, které jsou klíčové 

pro posouzení otázky právního postavení sportovce a rozhodčího. 

 1.1  Pojem „sport“ 

Slovo sport je odvozeno od latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, 

volně přeloženo jako bavit se, příjemně trávit volný čas.
4
 Přestože je význam sportu 

obecně znám, neexistuje žádná jeho všeobecně uznávaná a přesná definice,
5
 která by sport 

vystihovala komplexně. I když se v průběhu několika let objevily více či méně úspěšné 

pokusy o vymezení pojmu „sport“, resp. „sportovní činnost“,
6
 žádná z těchto snah nebyla 

schopna zavést jeho jednoznačné ohraničení. Důvodem neexistence vhodné definice je 

skutečnost, že na povahu sportovní činnosti lze nahlížet z různých úhlů pohledu, kterými 

jsou například sportovní teorie, encyklopedické pojetí, právní teorie či sociologický 

přístup.
7
 Každá tato rovina se snaží vymezit sport jen pro vlastní účely. Přesto je nezbytné 

uvést některé, ač neúplné definice či alespoň vymezit charakteristické znaky sportu 

pro stanovení určité oblasti, v rámci jejíchž mantinelů budou pojmy „sport“ a „sportovní 

činnost“ v  diplomové práci používány.  

                                                 
4
 ČORBA, Jozef. Otázky sportovního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Ediční 

řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-904024-1-6. s. 10. 
5
 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain Team, 

2007. ISBN 978-80-903609-5-2. s. 13. 
6
 Pojmy „sport“ a „sportovní činnost“ činnost ve své práci užívám jako synonyma. 

7
 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-532-1. s. 29. 
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Králík ve své monografii
8
 poukazuje na praktickou nemožnost všeobjímající definice 

termínu „sport“, ale pokusil se ho alespoň vymezit pomocí atributů pro něj 

charakteristických. Jako první znak uvádí pohybovou aktivitu. Avšak hned tento znak bývá 

často předmětem diskuze, kam by se řadily aktivity s minimem fyzické aktivity 

(např. kuželky) či úplnou absencí tohoto prvku (např. šachy)? Jedním z dalších znaků je 

soutěživost. Není přitom rozhodující, zda se jedná o soutěžení se soupeři, s časem 

či s přírodou. Králík rovněž zmiňuje úlohu tradice či všeobecného uznání jako třetí 

(spíše  podpůrný) znak. V současné době se však objevuje trend nových sportů 

(např.  závody Spartan Race) a přísné lpění na prvku tradice by nově vznikající sporty 

mohlo snadno vyčlenit z široké kategorie sportovních odvětví. Králík uvádí ještě další 

(sekundární) prvky, a to existenci sportovních pravidel a u některých sportů rizikovost.
9
 

Čollák se ve svém článku pokusil o vytvoření definice sportu, když za sport označil 

„jakoukoli fyzickou aktivitu jedné nebo více fyzických osob, (spojené a podmíněné 

procesem tvorby myšlenek) projevené v pohybu bez ohledu na její charakter, vykonávaná 

za účelem dosáhnutí určitého cíle, ať už v podobě určitého bodového zisku nebo v podobě 

zvyšování fyzické kondice bez účelu získávání zmiňovaného bodového zisku“.
10

 

V teoretické rovině se vymezení pojmu „sport“ věnují encyklopedie či slovníky cizích 

slov, s ohledem na cizí původ slova „sport“. Sluka ve své monografii odkazuje 

na encyklopedii Diderot, podle které je sport „rekreační fyzická aktivita tvořící složku 

volného času a životního stylu, ve vrcholové podobě prováděná i jako profese. Plní funkci 

zdravotní i  rekreační, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace 

agrese, příslušnosti ke skupině. Se sportem souvisí i problém diváctví jako masové zábavy. 

Pohybová činnost soutěžního charakteru prováděná podle určitých pravidel. Závodní 

soutěžení se vyznačuje snahou po nejvyšším výkonu.“.
11

 Slovník cizích slov vymezuje sport 

jako „pohybovou fyzickou aktivitu provozovanou podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž 

výsledky jsou měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního 

odvětví“.
12

 

                                                 
8
 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-532-1. 

9
 Tamtéž. s. 53-56. 

10
 ČOLLÁK, Jaroslav. Definujme (ne)definovatel´né – profesionálny, poloprofesionálny a amatérsky výkon 

športovej činnosti na pozadí procesu prijímania „nového zákona o športe“. Sport a (nejen) pracovní právo. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 150. 
11

 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain Team, 

2007. ISBN 978-80-903609-5-2. s. 13. 
12

 BARTÁK, Matěj a kol. Nový slovník cizích slov pro 21. století. Praha: Plot, 2008. ISBN 978-80- 86523-

89-7. s. 314. 
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V ČR je fungování systému soutěží jednotlivých sportovních odvětví organizováno 

a zabezpečováno příslušnými sportovními svazy, asociacemi či federacemi (dále společně 

jen „sportovní svaz“). Sportovní politika je pak zaštiťována na celorepublikové úrovni 

nestátním subjektem – Českým olympijským výborem (dále jen „ČOV“). V této 

souvislosti je nutné rovněž zmínit největší zastřešující a servisní sportovní organizaci 

v ČR, kterou je Česká unie sportu, z. s. (dále jen „ČUS“), která je členem ČOV. V ČUS 

jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby 

a tělovýchovné jednoty i  jejich sdružení, které si ale ponechávají svou samostatnost.
13

 

Za zástupce státních subjektů, které se určitým způsobem angažují ve sportovní oblasti, lze 

považovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, neboť, jak vyplývá 

z § 7 tzv. kompetenčního zákona
14

, je „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ústředním orgánem státní správy (…) pro státní péči o tělesnou výchovu, sport, turistiku 

a sportovní reprezentaci státu“. Činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by 

mohla být jednou z příčin a podnětů přijímání právních předpisů a jiných dokumentů 

regulujících sportovní sektor. 

Mezi nejvýznamnější (nejspíš i jediný) právní předpis, dotýkající se postavení sportu v ČR, 

patří zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o podpoře sportu“). Zákon o podpoře sportu charakterizuje sport jako veřejně 

prospěšnou činnost.
15

 Zákonodárce se pak v § 2 odst. 1 zákona o podpoře sportu pokusil 

o legální definici sportu, když stanovil, že pojmem sport se rozumí (pouze však pro účely 

samotného zákona) „všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované 

i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i  psychické kondice, 

upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní, 

a to individuálně nebo společně“. Avšak toto vymezení je z důvodu jeho obecnosti 

nepoužitelné pro podrobnější analýzu povahy sportovní činnosti.  

Na mezinárodní scéně se právo na sport neobjevuje v obecných mezinárodních 

deklaracích, ale spíše v chartách zaměřených na oblast tělesné kultury a sportu. Právo 

každého jednotlivce provozovat sport zakotvila Evropská charta sportu pro všechny z roku 

                                                 
13

 O nás: Co je ČUS? Česká unie sportu [online]. c2013-2017 [cit. 2017-11-04]. Dostupné z: 

https://www.cuscz.cz/o-nas/co-je-cus.html. 
14

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 
15

 Ustanovení § 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 
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1974. Dalším významným dokumentem je Mezinárodní Charta tělesné výchovy a sportu.
16

 

Evropská úprava této problematika se odrazila v Evropské chartě sportu z roku 1992, jejíž 

čl. 2 říká, že „sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosaženi výsledků 

v soutěžích na všech úrovních“. Z této definice je patrné, kde se český zákonodárce nechal 

inspirovat při tvorbě legálního vymezení sportu v zákoně o podpoře sportu.  

Na unijní úrovni se oblasti sportu a jeho právnímu ohraničení věnují další dokumenty. 

Základní kámen politiky Evropské unie (dále jen „EU“) v oblasti sportu byl položen Bílou 

knihou o sportu, přijatou Evropskou komisí v roce 2007, a akčním plánem 

„Pierre  de  Coubertin“ z roku 2008. V důsledku přijetí Lisabonské smlouvy získala EU 

konkrétní pravomoc v oblasti sportu (čl. 6. písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie – 

dále jen „SFEU“
17

),
18

 a to v návaznosti na čl. 165 SFEU, ve kterém se EU zavazuje 

k  podpoře evropských hledisek sportu s ohledem na jeho zvláštní povahu, jeho struktury 

založené na dobrovolné činnosti a s přihlédnutím k jeho společenské a výchovné funkci. 

V tomto článku je vyjádřen také zájem EU na rozvoji „evropského rozměru sportu 

podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty 

odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, obzvláště 

mladých sportovců.“ Jedná se však pouze o podpůrnou kompetenci EU, nikoli o nástroj 

harmonizace.
19

 

S ohledem na výše uvedené lze sumarizovat znaky charakterizující sportovní činnost. 

Základním znakem je výkon určité tělesné aktivity, přičemž není rozhodující množství 

vynaloženého fyzického úsilí. Nelze ale zapomenout na formu sportovní činnosti v podobě 

intelektuálního konání, kdy je prvek fyzické aktivity potlačen na úkor mentálního 

výkonu. Ne však jakákoli fyzická aktivita může být považována za sportovní činnost, proto 

musí být naplněny i další znaky.  

Výkon sportovní činnosti či její průběh musí být sledovaný a regulovaný 

nezávislou osobou či technickým zařízením, aby mohl být měřitelný a následně 

                                                 
16

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-532-1. s. 170 - 171.  
17

 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, 2012/C 326/01.  
18

 FRANKE, Michaela, Mara MENNELLA. Fakta a čísla o Evropské unii: Sport.  Evropský parlament 

[online]. 2017 [cit. 2017-09-19]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.7.html. 
19

 HAMERNÍK, Pavel. O vlivu práva EU na status sportovce. Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 57. 
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porovnatelný se stejnou aktivitou jiné osoby, popř. jiných osob. Měl by být tedy přítomen 

prvek soutěživosti. S tím souvisí i určitá míra regulovanosti daného sportovního odvětví. 

Výkon sportovní činnosti by měl probíhat podle předem stanovených pravidel, která jsou 

platná bez rozdílu pro všechny aktéry sportovní činnosti (sportovci, rozhodčí, trenéři atd.). 

Jedná se o pravidla jak technického charakteru (rozměry hracích ploch, parametry 

sportovních nástrojů nebo povinné výstroje, nároky na časoměřiče a jiné), tak pravidla 

herního rázu (délka hrací doby, povolený počet hráčů na hřišti, posuzování nedovolených 

zákroků apod.).  

Pokud má být sport vykonáván podle určitých pravidel, musí pravidla vytvářet a uznávat 

určitá autorita, která pak zajišťuje dohled nad jejich dodržováním a která má vytvořený 

mechanismus orgánů, které pravidla, resp. jejich zachovávání vynucuje. Nad  sportovci 

a kluby v každém sportovním odvětví tedy stojí entita (např. ČSH, Fotbalová asociace   

ČR – dále jen „FAČR“), která sdružuje sportovní kluby a jednotlivé sportovce daného 

sportovního odvětví na základě členského principu. Důležitým znakem, který souvisí 

se všemi předchozími a implicitně z nich vyplývá, je prvek dobrovolnosti výkonu 

sportovní činnosti. U sportu provozovaného na výkonnostní a vrcholové úrovni musí být 

přítomen také prvek ziskovosti z dané sportovní činnosti (viz níže). 

1.1.1 Klasifikace sportu 

Za obecně nejvíce akceptovanou klasifikaci sportu je považováno druhové rozlišení 

na jednotlivé sportovní disciplíny, které pak mohou být dále členěny podle různých kritérií, 

například na sporty kolektivní a individuální, míčové sporty a atletika, na kontaktní 

a bezkontaktní sporty apod.
20

  

Dalším z nejznámějších hledisek je prvek ziskovosti, který sport rozděluje na sportovní 

činnost konanou na amatérské a profesionální úrovni, popř. na poloprofesionální úrovni. 

Podle výkonnostního hlediska se rozlišuje rekreační sport prováděný pouze pro vlastní 

potěšení, výkonnostní sport prováděný pravidelně a vykonávaný v rámci určité 

organizované struktury, a vrcholový sport uskutečňovaný na nejvyšší úrovni.
21

 Jako 

synonymum rekreačního sportu se v současnosti hojně využívá sousloví „sport 

pro všechny“. Zákon o podpoře sportu v § 2 odst. 4 stanoví: „Sportem pro všechny se 

                                                 
20

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-532-1. s. 28. 
21

 Tamtéž. 
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rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým 

vrstvám obyvatelstva.“ Sport lze tedy provozovat podle výkonnostního hlediska 

na vrcholové, výkonnostní či rekreační úrovni. Podle toho, zda se sportovec provozováním 

daného sportu uživí, rozlišujeme sporty profesionální, poloprofesionální a amatérské. 

Profesionální sport provozovaný na vrcholové úrovni obnáší několikahodinový každodenní 

tréninkový proces, pravidelnou účast v soutěžích na mezinárodní nebo alespoň na národní 

úrovni. Tato činnost představuje pro sportovce hlavní zdroj finančních příjmů. 

Čollák se ve svém článku zabýval vymezením tří pomyslných úrovní provozování sportu. 

O profesionálním sportu říká: „Profesionální výkon sportovní činnosti v kolektivních 

sportech je dobrovolné vykonávání jakékoli opakující se fyzické aktivity sledující sportovní 

cíl, která je osvojená v tréninkovém procesu profesionálním sportovcem, a to na základě 

právního vztahu o úplatném výkonu sportovní činnosti mezi ním a subjektem oprávněným 

působit v legitimně organizované sportovní soutěži (…), pro kterou a na její účet 

profesionální hráč sportovní činnost jako závislou vykonává.“
22

 Klíčová kritéria 

pro rozlišení sportu profesionálního a amatérského jsou existence úplatného právního 

vztahu, organizovaná sportovní soutěž, závislost a účel výkonu sportovní činnosti. 

Nový slovenský zákon o športě
23

 (dále jen „zákon o športě“) vymezuje v § 3 písm. b) 

vůči sportu amatérskému sport provozovaný na vrcholové úrovni jako „sústavnou prípravu 

športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a jeho účasť 

v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži“. 

Diplomová práce se bude zabývat pouze sportovci kolektivních sportů, a proto je nezbytné 

rozlišit právní vztahy vznikající mezi sportovcem a sportovním klubem v individuálních 

(např. atletika, tenis, plavání, box) a kolektivních sportech (např. fotbal, hokej, házená, 

florbal). Základním znakem kolektivního sportu je, jak už samotné označení napovídá, 

kolektiv (mužstvo, tým) hráčů. Pravidla jednotlivých sportovních disciplín pak určují 

maximální povolený počet hráčů na hřišti. Sportovní výsledek v kolektivním sportu je 

spíše závislý na součinnosti, spolupráci a souhře celého týmu, než na individuálních 

výkonech samotných hráčů. V celkovém hodnocení dané soutěže je uveden název 

sportovního klubu, který sportovních výsledků dosahuje prostřednictvím jednotlivých 

                                                 
22

 ČOLLÁK, Jaroslav. Definujme (ne)definovatel´né – profesionálny, poloprofesionálny a amatérsky výkon 

športovej činnosti na pozadí procesu prijímania „nového zákona o športe“. Sport a (nejen) pracovní právo. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 152 – 156. 
23

 Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zakonov. 
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hráčů tvořících jeden tým (spolu s dalšími členy realizačního týmu), s nimiž za účelem 

získání sportovního úspěchu uzavírá soukromoprávní smlouvy.
24

 

Naopak pro individuální sporty je typické, že sportovní výkon je zpravidla ovlivněn pouze 

individuálním nasazením konkrétního hráče. Sportovci individuálních sportů musí spoléhat 

sami na sebe, v tréninkovém procesu se věnují zlepšení pouze svých fyzických schopností 

a technických dovedností a nikoli zdokonalení souhry se svými spoluhráči.  

Sportovci kolektivních sportů se mohou účastnit soutěží na lokální, národní či mezinárodní 

úrovni pouze jako členové konkrétního kolektivu. Na rozdíl od sportovců individuálních 

sportů nemohou samostatně nastoupit do daného utkání, sportovního úspěchu mohou 

dosáhnout jen ve spojení s určitým klubem. 

S výše uvedeným souvisí i finanční odměny sportovců působících v kolektivních sportech, 

které jsou závislé zejména na úspěšnosti týmu jako celku a nikoli na osobním nasazení 

jednotlivce.
25

 Sportovec kolektivního sportu většinou dostává odměnu v podobě pravidelně 

vypláceného peněžního příjmu (např. měsíčně). Obvyklá praxe je pak taková, že je odměna 

vícesložková. Jedna část představuje pevně stanovenou finanční částku, která je placena 

v určitých časových intervalech bez ohledu na sportovní výsledky týmu a jednotlivce. 

Další složka je pohyblivá (motivační), hrazena v podobě různých prémií a odměn 

v souladu se smluvním ujednáním stran. Tato složka zahrnuje kromě finančního bonusu 

za sportovní úspěch celého týmu (např. postup do Evropské fotbalové ligy) i možné 

zohlednění individuálních výkonů hráčů (např. počet vstřelených gólů).  

Na druhé straně pro individuální sporty je příznačné, že výše odměny sportovce se 

zpravidla odvíjí od jeho umístění v konečném pořadí na sportovních soutěžích. Velká část 

jeho finančních prostředků představují výhry v těchto soutěžích. Jednotlivec tak sám 

na základě předvedeného výkonu ovlivňuje výši finančních příjmů plynoucích mu 

z provozování sportovní činnosti. 

                                                 
24

 BĚLINA, Tomáš. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?. Sport a (nejen) pracovní 

právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 66. 
25

 Rozsudek NSS ze dne 29. 11. 2011, č. j. 2 Afs 16/2011, bod [29].  
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 1.2 Pojem „sportovec“ 

S účinností zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu,
26

 se 

v právním řádu ČR poprvé objevila snaha o legální vymezení pojmu „sportovec“.
27

 

Od 1. 1. 2017 zákon o podpoře sportu obsahuje definici sportovce v § 2 odst. 3, který 

stanoví: „Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném 

kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní 

organizace evidována.“ 

Potřeba definovat sportovce jako subjekt sportovní činnosti se ukázala jako účelná 

vzhledem k zavedení nové právní úpravy rejstříku sportovních organizací a sportovců, 

protože údaje o sportovcích, spolu  s  informacemi o sportovních svazích, budou 

obligatorně zapisovány do těchto rejstříků.
28

 Tato specifikace je však nedostačující. 

Definice se nevypořádává s existencí různých sportovních odvětví a s teoretickým 

členěním sportovců. V českém právním řádu tak nadále absentuje vymezení osoby 

vykonávající profesionální sportovní činnost, z kterého by vyplývalo právní postavení 

sportovce a povaha jeho činnosti z pohledu veřejnoprávních (daňových) předpisů. 

Nelze tedy než konstatovat, že i přes všeobecně rozšířené pochopení pojmu „sportovec“ je 

nesmírně obtížné tento termín přesněji specifikovat či definovat. Každá právní norma 

i autoři odborných publikací se vypořádávají s pojmem „sportovec“ jen do té míry, 

aby byla postižena problematika, kterou se daný předpis či odborná literatura zabývá. 

Jak ukazuje definice v zákoně o podpoře sportu, jedná se pouze o účelové vymezení tohoto 

termínu, nikoliv o všeobecně akceptovatelnou definici, která by zahrnovala znaky 

vystihující sportovce komplexně. 

1.2.1 Klasifikace sportovce 

Pro účely diplomové práce, která je zaměřena pouze na profesionální sportovce a jejich 

postavení v daňových předpisech, je nutné vymezit profesionálního sportovce a odlišit ho 

od ostatních sportovců, kteří sport provozují jen jako amatéři nebo jako 

tzv. poloprofesionálové. Dle  výkonnostního hlediska se rozlišují sportovci, kteří provozují 

                                                 
26

 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 
27

 Pojmu „sportovec“ užívám jako pojmu společného (byť ne naprosto genderově neutrálního) pro osoby 

mužského i ženského pohlaví. 
28

 Důvodová zpráva k zákonu č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
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sport na vrcholové úrovni, dále ti, kteří provozují sport na výkonnostní úrovni a nakonec 

sportovci provozující sportovní činnost na rekreační úrovni. Kritérium, které je stěžejní 

pro diplomovou práci, je ziskovost z výkonu sportovní činnosti, na základě kterého se 

sportovci dělí na profesionální, poloprofesionální a amatérské. 

V této souvislosti upozorňuji na rozlišování vrcholového sportovce a profesionálního 

sportovce. Ne každý vrcholový sportovec je sportovcem profesionálním. Označení 

sportovce za vrcholového znamená, že to, co dělá (sportovní činnost), dělá na vynikající 

úrovni, která je v daném místě a času považována za nejvyšší možnou. Profesionální 

sportovec je sportovcem, který se výkonem sportovní činnosti dokáže uživit a příjem z této 

činnosti představuje hlavní zdroj jeho obživy.  

Výstižná definici profesionálního sportovce stanoví, že se jedná o fyzickou osobu, 

„jejíž  primární příjem plyne z úplatného provozování sportovní činnosti, která je hlavním 

předmětem jejího zájmu a (zpravidla) obživy, a která v návaznosti na ujednání se 

sportovním klubem nemůže poskytovat své (sportovní) služby ostatním klubům“.
29

 Pojem 

profesionální sportovec (v kolektivním sportu) je rovněž definován v odborné literatuře 

jako „fyzická osoba, která vykonává činnost za úplatu jménem jiného subjektu 

(tj. sportovního klubu)“.
30

  

Morávek ve svém článku označil za profesionálního sportovce osobu, u které výkon 

sportovní činnosti za nikoli nepatrnou úplatu, zpravidla podle pokynů trenéra, představuje 

hlavní předmět její činnosti, zájmu a většinou obživy a tuto činnost zpravidla nemůže 

vykonávat pro jiný klub. V návaznosti na povaze a druhu sportovní činnosti se sportovec 

pravidelně účastní oficiálních sportovních soutěží, při nichž musí dodržovat obecná 

sportovní a soutěžní pravidla, která vytváří a vynucuje příslušný sportovního svaz, 

u kterého je sportovec registrován.
31

 

Také se objevují encyklopedické snahy o definice a klasifikaci sportovců. Amatérský 

sportovec je definován jako „osoba, která pěstuje sport ze záliby, ne jako své povolání“.
32

 

                                                 
29

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

vědu a Praxi [online]. 3. vyd. 2013 [cit. 2017-09-19]. s. 354. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/  

dokumenty/ 25887. 
30

 KUKLÍK, Jan. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-28-5. s. 131. 
31

 MORÁVEK, Jakub. Autonomie vůle, ochrana slabší strany a profesionální sport. Sport a (nejen) pracovní 

právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 87. 
32

 KOČÍ, Antonín. Universum: všeobecná encyklopedie. 1. díl. Praha: Odeon, 2002. ISBN 80-207-1113-9. 

s. 151. 
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O profesionálních sportovcích se hovoří jako o „sportovcích vykonávajících sportovní 

činnost jako své povolání. Na rozdíl od amatéra užívají sportu jako zdroje obživy.“.
33

 

Na první pohled běžné hledisko rozlišování sportovců na amatérské a profesionální má 

přitom velký význam pro posuzování statutu sportovce. S tímto kritériem je úzce 

provázaná povaha závazkového vztahu mezi sportovcem a sportovním klubem a s tím 

spojený charakter smlouvy mezi nimi uzavřené. Posouzení tohoto vztahu má dopad 

také do sfér práva veřejného (zejména daňového). 

Sportovní svazy (např. ČSH, FAČR), které stojí nad sportovci a kluby, si většinou 

pro účely registru hráčských smluv či pro účely mezinárodních přestupů ve svých interních 

předpisech vymezí, koho považují za profesionála, poloprofesionála nebo amatéra. 

Na příkladu ČSH lze uvést vymezení profesionála, poloprofesionála a amatéra, která jsou 

obsažena v dokumentu „Zásady registrace hráčských smluv v ČSH“.  

Za profesionála je označen hráč, který s příslušným klubem uzavřel písemnou smlouvu, 

podle které je odměna (částka, která převyšuje zákonem stanovenou minimální měsíční 

mzdu) vyšší než účelně vynaložené náklady ze strany hráče. Tzv. poloprofesionálními 

házenkáři jsou hráči, kteří vedle sportovní činnosti vykonávají další pravidelnou pracovní 

či jinou výdělečnou činnost.
34

 Za  amatéra je pak považován hráč vykonávající sportovní 

činnost jen pro zábavu, jako hobby, bez jakéhokoli finančního zisku, a kterému nenáleží 

odměna za výkon této činnosti, především z důvodu neexistence smlouvy s klubem, 

za který je v ČSH registrován.
35

 

Kromě výše uvedeného kritéria dělení sportovců na profesionály, poloprofesionály 

a amatéry, lze sportovce dělit také na sportovce věnující se individuálním sportům 

a sportovce provozující kolektivní sporty (podrobně viz výše).  

Na základě výše uvedených údajů lze definovat profesionálního sportovce věnujícího se 

kolektivnímu sportu
36

 jako osobu, která na základě soukromoprávní smlouvy uzavřené 

mezi ní a sportovním klubem, z níž plynou oběma smluvním stranám vzájemná práva 

a povinnosti, vykonává sportovní činnost za úplatu, která je vyplácena zpravidla 

                                                 
33

 Kolektiv autorů. Universum: všeobecná encyklopedie, 7. díl. 1. vydání. Praha: Odeon, 2001. ISBN 80-207-

1069-8. s. 510. 
34

 Ustanovení čl. 2 Zásad registrace hráčských smluv v ČSH. 2016. 
35

 Ustanovení čl. 3 Zásad registrace hráčských smluv v ČSH. 2016. 
36

 Kde se v následujícím textu bude mluvit o sportovci, myslí se tím výhradně profesionální sportovec 

věnující se kolektivnímu sportu, pokud nebude výslovně řečeno, že se jedná o sportovce amatérského 

nebo poloprofesionálního, či o sportovce věnujícího se individuálnímu sportu. 
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v pravidelných časových intervalech, a tato činnost představuje hlavní činnost a primární 

zájem sportovce a většinou i jeho nejdůležitější zdroj celkových finančních příjmů, 

přičemž činnost vykonává jako člen týmu a účastní se tak oficiálních sportovních soutěží, 

při nichž musí dodržovat sportovní a soutěžní pravidla, která vytváří a zároveň vynucuje 

příslušný sportovní svaz, u kterého je sportovec registrován nejčastěji prostřednictvím 

sportovního klubu, který reprezentuje. 

 1.3 Sportovní klub 

Sportovci vykonávají sportovní činnost jako své hlavní povolání ve sportovním klubu, 

které většinou na základě principu členství sdružují sportovce. Nejčastější právní formou 

sportovního klubu je spolek. Jedná se o formu sdružování za účelem výkonu sportovní 

činnosti s vytvořením právnické osoby, která je samostatným právním subjektem. Neustále 

se zvětšující popularita sportu, jeho profesionalizace a komercionalizace si vyžádaly 

opatření, na základě kterých jsou kluby nuceny transformovat se na obchodní kapitálové 

společnosti provozující sportovní klub.
37

 Nejvíce využívanou právní formou 

v profesionálním sportu (např. fotbal, hokej) je obchodní společnost v podobě akciové 

společnosti, a to ve smyslu nového občanského zákoníku
38

 (dále jen „OZ“) ve spojení se 

zákonem o obchodních korporacích.
39

  

 1.4 Pojem „rozhodčí“ 

Mezi subjekty působící ve sportu neodmyslitelně patří rozhodčí, někdy označován též 

jako  sudí. Bez osoby rozhodčího, který řídí sportovní utkání či závody, si lze jen těžko 

představit efektivní a plně fungující systém sportovních soutěží jak na regionální, národní, 

tak mezinárodní sportovní scéně. V prvé řadě je nutné vymezit znaky, které tohoto 

sportovního funkcionáře vystihují a popisují jeho činnost. 

Z pohledu sportovní teorie je rozhodčí definován jako: „Činovník pověřený rozhodováním 

a řízením sportovního utkání nebo závodu. Jeho povinností je dbát o regulérní průběh 

sportovní soutěže a dodržování závodních pravidel a předpisů příslušného sportu. Podle 

                                                 
37

 ČORBA, Jozef. Otázky sportovního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Ediční 

řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-904024-1-6. s. 79 – 80. 
38

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
39

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
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způsobilosti je rozhodčí zařazen do kvalifikační třídy.“
40

 Zároveň i jednotlivá sportovní 

odvětví mají zájem regulovat úlohu rozhodčího pro účely jeho postavení vůči hráčům, 

klubům a sportovním svazům. FAČR ve svých interních předpisech vymezuje rozhodčího 

jako „fyzickou osobu, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen FAČR se 

zvláštními právy a povinnostmi rozhodčího a která na základě dohody mezi rozhodčím 

a FAČR vykonává funkci rozhodčího“.
41

  

Obecně lze konstatovat, že se jedná o osobu, která je po splnění podmínek a požadavků 

k výkonu funkce rozhodčího, stanovených příslušným sportovním svazem, pověřena 

k řízení sportovní soutěže, při  které dbá o dodržování stanovených sportovních pravidel 

daného sportovního odvětví a která musí být viditelně odlišitelná od sportovců na hřišti. 

Jedním z nejvýznamnějších znaků funkce sudího je požadavek nezávislosti a objektivnosti. 

Bez těchto podmínek by sudí ztratil svou úlohu ve sportu. 

Práce je zaměřena na profesionální rozhodčí, kteří dosahují z rozhodcovské činnosti určité 

výše finančních příjmů, která představuje jejich hlavní zdroj obživy, a na rozhodčí působící 

v kolektivních sportech.
42

  

  

                                                 
40

 Rozhodčí.  Encyklopedie COJECO [online]. 2000 [cit. 2017-09-19]. Dostupné z: 

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=82390&s_lang=2&title=rozhod%E8%ED.   
41

 Ustanovení § 2 písm. aa) Řádu rozhodčích a delegátů FAČR. 2016.  
42

 Kde se v následujícím textu bude mluvit o rozhodčím, myslí se tím výhradně profesionální rozhodčí 

působící v kolektivním sportu, pokud nebude výslovně řečeno, že se jedná o rozhodčí amatérské. 
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2 Postavení sportovce de lege lata 

Právní postavení sportovců je dosud nezodpovězenou otázkou, která je na území ČR 

v současnosti živě diskutována a je předmětem střetů několika odlišných názorů jak 

ze  strany odborné veřejnosti, tak ze strany zástupců sportovní praxe. Pojmy, jejichž 

základem je slovo „sport“, jsou ve veřejnoprávních či soukromoprávních předpisech běžně 

používané, avšak definice či alespoň vymezení určitých znaků příznačných pro tyto 

termíny v právních předpisech chybí. Pokud by byl právní řád postaven na jasně 

vymezených pojmech a institutech, zabránilo by to vzniku situace, kdy  se musí 

výkladovými prostředky, kazuistikou a různými metodologickými přístupy 

spolu s rozhodovací činností soudů (především soudů nejvyšší instance) interpretovat 

abstraktně a neurčitě formulované pojmosloví sportovně - právní oblasti.
43

  

Vágnost a nekonzistentnost termínů ze sportovní oblasti, resp. úplná absence jejich 

specifikace má dopad především na veřejnoprávní status profesionálního sportovce. To se 

dotýká zejména finančněprávního (daňového) práva, práva sociálního zabezpečení 

a pracovního práva. V následujícím textu bude nastíněno, jaké jsou možnosti právního 

postavení sportovce z pohledu daně z příjmů FO.  

Tato kapitola si neklade za cíl zhodnotit status sportovce ve světle zákona o daních 

z příjmů, analyzovat současné pojetí a navrhnout možné řešení do budoucna, to ponechává 

jiné kapitole. Smyslem tohoto textu je pouze uvést varianty postavení sportovců, které 

přicházejí do úvahy za aktuálního znění relevantních právních předpisů, a přiblížit obsah 

závazkového vztahu mezi sportovcem a klubem. Závěr kapitoly bude věnován komparaci 

české právní úpravy s úpravou zahraniční a konfrontaci právní regulace statutu sportovců 

v ČR s obvyklou evropskou praxí. 

Je velmi zarážející, že problematika postavení sportovce z pohledu především daňových 

předpisů není dosud speciálně upravena, a to zejména s ohledem na vysoké příjmy 

profesionálních sportovců ve srovnání s průměrnou mzdou
44

 zaměstnanců (ve 2. čtvrtletí 

roku 2017 činila 29.346 ,- Kč) či s mediánem mezd
45

 zaměstnanců (ve 2. čtvrtletí roku 

                                                 
43

 ČOLLÁK, Jaroslav. Definujme (ne)definovatel´né – profesionálny, poloprofesionálny a matérsky výkon 

športovej činnosti na pozadí procesu prijímania „nového zákona o športe“. Sport a (nejen) pracovní právo. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 157. 
44

 Aritmetický průměr mezd. Za více vypovídající se považuje tzv. medián mezd, protože průměr je ukazatel 

citlivý na extrémně vysoké hodnoty. 
45

 Střední hodnota mezd zaměstnanců. 
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2017 činil 24.896,- Kč).
46

 Nejlépe placený fotbalista pražské Slavie si v sezoně v roce 

2015 vydělal až 250.000,- Kč měsíčně a průměrní hráči tohoto klubu pobírali 

nadstandardní platy okolo 60.000,- Kč.
47

 Nutno podotknout, že v těchto částkách nejsou 

zahrnuty příjmy z marketingového působení hráče, případné trenérské činnosti či příjmy 

z možné reprezentační aktivity sportovce.  

Stát, resp.  zákonodárce by měl mít zájem na tom, aby se tyto nadprůměrné částky 

zdaňovaly řádným a jasně stanoveným způsobem, čímž by se zvýšily objemy finančních 

toků zajišťující kontinuální financování veřejných rozpočtů. Přesto se úprava statutu 

sportovce na půdě českého zákonodárce nesetkala s odezvou ve formě přijetí příslušné 

legislativy. Proto v této problematice hraje nezastupitelnou roli judikatura NSS, na které je 

posuzování postavení sportovce v českém právním řádu postaveno.  

Z pohledu daně z příjmů FO může sportovec být v postavení: 

 poplatníka z příjmů ze závislé činnosti označeného jako zaměstnanec 

dle § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. a odst. 2 zákona o daních z příjmů; 

 osoby samostatně výdělečně činné provozující živnost 

dle § 7 odst. 1 písm. b)  zákona o daních z příjmů; 

 osoby samostatně výdělečně činné vykonávající nezávislé povolání 

dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů. 

Právní vztahy vznikající mezi klubem a jednotlivými sportovci mohou vykazovat znaky 

závislého nebo nezávislého vztahu.
48

 Sportovec tak může být v postavení zaměstnance 

nebo v postavení osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), jejíž příjmy 

mohou pocházet ze živnostenského podnikání nebo z výkonu nezávislého povolání, které 

není živností ani podnikáním podle zvláštních právních předpisů.  

V ČR je bezpochyby nejrozšířenější variantou postavení sportovce jako OSVČ, 

což potvrzuje i judikatura NSS.
49

 Hlavním důvodem jsou výhody zejména finančního, 

resp. daňového rázu, a to jak výhody plynoucí pro kluby (např. odvody, resp. zálohy 

                                                 
46

 HOLÝ, Dalibor. Vývoj mezd zaměstnanců - 2. čtvrtletí 2017: Analýza. Český statistický úřad [online]. 

2017 [cit. 2017-10-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-2-ctvrtleti-

2017. 
47

 HOBIZAL, František. Články: Veřejné platy fotbalistů v ČR. Fotbal. Magazín.cz [online]. 2013 [cit. 2017-

10-14]. Dostupné z: http://www.fotbal-magazin.cz/clanek/20-verejne-platy-fotbalistu-v-cr. 
48

 BĚLINA, Tomáš. Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací? Sport a (nejen) pracovní 

právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 66. 
49

 Např. rozsudky NSS ze dne 29. 11. 2011, č. j. 2 Afs 16/2011 - 78, ze dne 1. 8. 2012, č. j. 2 Afs 22/2012 - 

31, ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 Afs 21/2012 - 33 a ze dne 24. 10. 2012, č. j. 2 Afs 20/2012 - 35. 
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na sociální zabezpečení si hradí hráč sám), tak pro sportovce samotné (např. možnost 

uplatňování vynaložených nákladů paušální částkou, následně pak nižší reálné daňové 

zatížení). OSVČ si samy hradí odvody na daň z příjmu FO, pojistné na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

a na důchodové pojištění.
50

  

Tato praxe umožňuje sportovním klubům přenést některé administrativní povinnosti 

na jednotlivé sportovce (např. podat daňové přiznání). Výkon sportovní činnosti každého 

sportovce není pro klub tak nákladný, jako kdyby se sportovní činnost vykonávala 

v pracovněprávním poměru. Pokud by kluby musely právní vztah mezi nimi a jednotlivými 

sportovci podřadit pod pracovněprávní režim, znamenalo by to zvýšení nákladů klubu 

na jednoho hráče o více jak 30 %.
51

 To by v konečném důsledku mohlo mít pro nemalý 

počet klubů za současných podmínek sportovních soutěží, marketingu ve spojení s neustále 

narůstající komercionalizací a profesionalizací sportu likvidační dopad.  

Jedním z dalších důvodů upřednostňování sportovce v postavení OSVČ je to, že v rámci 

občanskoprávního vztahu existuje flexibilnější možnost podřídit sportovce plánu sportovní 

přípravy a účasti na trénincích, utkáních a soustředěních. Je zde také prostor pro zakotvení 

disciplinární odpovědnosti sportovce za porušení pravidel a kázně a s tím spojené 

stanovení smluvních sankcí, nejčastěji v podobě finančních pokut. Tato varianta nabízí 

také variabilnější možnosti ukončení vztahu mezi klubem a hráčem v případě zdravotní 

nezpůsobilosti či neuspokojivých sportovních výkonů v rámci mužstva. S tím souvisí také 

možnost snadnějšího prodlužování právního poměru.
52

  

Takto u nás zavedenou praxi nevylučuje ani NSS (který ji spíše brání), který ve svých 

rozhodnutích dospěl k závěru, že sportovci jsou oprávněni se svými kluby uzavírat i jiné 

soukromoprávní smlouvy než ty pracovněprávní, resp. vykonávat sportovní činnost 

v jiném soukromoprávním vztahu než pracovněprávním, a to především z důvodu obtížné 

použitelnosti zákoníku práce (jeho kogentních ustanovení) na činnost sportovce. 

NSS upřednostnil smluvní vůli stran, aby docílily rozumného uspořádání vzájemných 

společenských vztahů. Je tedy ponecháno na svobodné volbě stran, zda mají zájem upravit 

právní poměr jako vztah závislý, nebo chtějí vůči sobě zůstat ve vztahu nezávislém. 

                                                 
50

 KUKLÍK, Jan. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-28-5. s. 173. 
51

 Tamtéž. 
52

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

vědu a Praxi [online]. 3. vyd. 2013 [cit. 2017-09-19]. s. 354 – 355. Dostupné z: https://www.law. 

muni.cz/dokumenty/25887. 
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Zároveň judikatura ani odborná veřejnost nevylučuje možnost, aby klub a sportovec 

podřadili svůj vztah pracovněprávnímu režimu.  

Zákon o daních z příjmu sice používá termín „zaměstnanec“, nutno však upozornit, že se 

nejedná o zaměstnance podle zákoníku práce, ale o legální zkratku uvedenou 

v § 6 odst. 2 v zákoně o daních z příjmů. S tím souvisí i rozlišování pojmů „závislá práce“ 

ve smyslu zákoníku práce a „závislá činnost“ dle zákona o daních z příjmů (viz níže). 

Tyto dva pojmy nejsou synonyma a je důležité je od sebe odlišovat.  

Klubu nic nebrání v tom, aby s jednotlivými sportovci uzavřel pracovní smlouvu, kterou 

by se založil pracovní poměr, nebo uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (dohodu o provedení práce či  dohodu o pracovní činnosti
53

) podle 

zákoníku práce. Avšak s přihlédnutím k výše zmíněným výhodám uzavření 

občanskoprávní smlouvy není tato varianta v ČR příliš využívaná.  

I když to na první pohled nemusí být patrné, také pracovněprávní vztah mezi sportovcem 

a klubem má určité klady v porovnání s postavením sportovce jako OSVČ. Nespornou 

výhodou je především určitá míra ochrany práv, plynoucích z pracovněprávního poměru, 

která je poskytována sportovci pracovněprávními předpisy. Dalším přínosem je větší 

objem inkasa daní z příjmů FO, který plyne do veřejných rozpočtů státu a municipalit
54

 

na základě zákona o rozpočtovém určení daní.
55

  

 2.1 Profesionální (hráčské) smlouvy 

Sportovní kluby preferují variantu postavení hráče jako OSVČ. Pro tento účel uzavírají 

se sportovci občanskoprávní nepojmenované (tzv. inominátní) smlouvy 

dle § 1746 odst. 1 OZ.
56

 Zmíněné smlouvy se nazývají různě, nejčastěji profesionální, 

někdy též hráčské, a jedná se o nejrozšířeněji využívaný právní titul právního vztahu 

mezi sportovcem a obchodní kapitálovou společností provozující sportovní klub. 

Předmětem smlouvy je úprava spolupráce mezi smluvními stranami, z nichž jedna 

organizačně a finančně zajišťuje činnost sportovního klubu v příslušném sportovním 

odvětví a druhá poskytuje své služby v podobě výkonu sportovní činnosti.  
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 Ustanovení § 33 ve spojení s § 75 a § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů. 
54

 VYBÍRAL, Roman. Analýza judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovců v oblasti 

kolektivních sportů v České republice. Jurisprudence. 2013. č. 1. s. 15. 
55
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Primární závazek hráče je vykonávat na profesionální úrovni sportovní činnost, 

a to ve prospěch klubu, pod kterým sportovec působí. Povinností, vyplývající mu z tohoto 

právního vztahu, má však hráč mnohem více. Je povinen být přítomen řádně a včas 

na trénincích, utkáních či  naplánovaném soustředění, dodržovat pokyny trenérů a členů 

realizačního týmu, dbát o své zdraví a fyzickou kondici, dodržovat životosprávu, 

antidopingová pravidla, zúčastňovat se společenských akcí, vystupovat na veřejnosti, 

zejména ve sdělovacích prostředcích, dbát na dobré jméno a pověst klubu apod.  

Smlouva obsahuje rovněž zákazy nezúčastňovat se osobně ani prostřednictvím jiných osob 

sázek, her a soutěží souvisejících s výsledky utkání klubu, užívat jakékoli léky či jiné 

podpůrné prostředky bez souhlasu klubového lékaře, vykonávat sportovní činnost pro jiný 

klub atd. V praxi je obvyklé, že sportovec podpisem profesionální smlouvy dává souhlas 

klubu s užitím svých osobnostních práv (např. práva k podobiznám, obrazovým 

a zvukovým záznamům, právo ke zpracování originálu podpisu hráče).  

Hlavním závazkem klubu je platba ve smlouvě dohodnuté odměny včetně případných 

bonusových částek hrazených dle výkonnostního hlediska za předem sjednaných 

podmínek.
57

 Ve většině případů se klub zavazuje k zajištění potřebného vybavení 

a výstroje, lékařských a terapeutických služeb apod. Další z povinností klubu, která je 

většinou stanovena vnitřními předpisy sportovního svazu, je umožnit sportovci účast 

v reprezentaci daného sportovního odvětví.  

 2.2 Příjmy profesionálního sportovce 

Předchozí text nastínil, z jakého právního vztahu plynou sportovci příjmy za výkon 

sportovní činnosti. Odměna za provozování sportovní činnosti může být stanovena 

v občanskoprávním ujednání (např. ve smlouvě o spolupráci při výkonu sportovní činnosti) 

či v pracovněprávním ujednání (např. v pracovní smlouvě) mezi klubem a sportovcem. 

Avšak tento zpravidla pravidelný peněžní příjem není jediným možným zdrojem 

finančních prostředků sportovce.  

Sportovec s přibývajícími sportovními zkušenostmi, předváděnými sportovními výkony, 

charakterovými vlastnostmi a přístupem k fanouškům zvyšuje svou hodnotu nejen na trhu 

s hráči, ale zároveň také v očích prestižních obchodních firem. Ty si sportovce vybírají 

jako tváře jejich reklam či kampaní. U některých světově úspěšných a mezinárodně 
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známých sportovců představují zisky ze sponzorských smluv podstatnou část jejich 

celkových příjmů, někdy dokonce mohou převýšit samotný příjem obdržený za výkon 

sportovní činnosti.
58

  

Sportovní dovednosti, schopnosti, morální chování a dobrá kázeň spolu s potenciálem 

sportovce mohou být oceněné účastí v reprezentaci daného sportovního odvětví. 

Participování na úspěších reprezentace není primárně určeno k získání finančního 

„přilepšení“, ale jedná se o čest reprezentovat svou zemi ve světové konkurenci a také 

ukázat svůj talent a dovednosti na trhu s hráči s cílem zaujmout věhlasný mezinárodně 

uznávaný sportovní klub.  

Pokud sportovec uzavře kontrakt s klubem, na základě kterého mu plyne určitá finanční 

částka jako odměna za výkon sportovní činnosti, záleží pak jenom na něm samotném, jak 

využije svůj potenciál, aby dosáhl, kromě zmíněného příjmu z klubu, jiných výdělků, které 

se samozřejmě odvíjejí od jeho hlavní činnosti – výkonu sportovní činnosti. Sportovec tak 

může dosáhnout následujících finančních příjmů (výčet je pouze demonstrativní): 

 příjem za výkon sportovní činnosti; 

 příjem za účast v reklamě či kampani; 

 příjem za účast v reprezentaci; 

 příjem za vykonávání funkce trenéra. 

Shora vyjmenované příklady příjmů mají jeden společný znak spočívající v jejich peněžní 

povaze. Nelze ale opomenout, že sportovci (nejvíce se s tím setkáváme právě 

u profesionálních hráčů) dosahují také nepeněžních příjmů. Ve většině případů je jednou 

z povinností sportovního klubu poskytovat svým  hráčům vedle peněžní odměny rovněž 

další formy plnění nepeněžní povahy, které  souvisejí s výkonem sportovní činnosti 

sportovce pro tento klub a jejich hlavní účel je vytvořit vhodné a příznivé podmínky 

pro splnění hlavního závazku sportovce, kterým je výkon sportovní činnosti. Čím více je 

daný klub úspěšnější (v národním i mezinárodním měřítku), tím vyšší částky na tyto plnění 

bude muset klub vynaložit. Plnění mohou mít různou podobu, nejčastěji se mezi ně řadí 
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poskytování ubytování, stravy, dopravy, léčebné a rehabilitační služby, zajištění 

sportovního vybavení a pomůcek (např.  klubové oblečení, dres, míč). 

Profesionální sportovec na rozdíl od sportovce amatérského či poloprofesionálního 

zpravidla dosahuje více příjmů, a to peněžní i nepeněžní povahy. Je nezbytné si uvědomit, 

že pravidelně klubem vyplácena odměna za výkon sportovní činnosti není jediným 

příjmem, který podléhá dani z příjmů FO. 

 2.3 Srovnání české a zahraniční právní úpravy  

Kuklík ve své publikaci
59

 rozlišuje mezi dvěma základními přístupy práva ke sportu, 

a to přístupem intervenčním a liberálním. Intervenční přístup se vyznačuje tím, že stát 

přebírá, zejména prostřednictvím právních norem, odpovědnost za sportovní aktivity 

(organizace, rozvoj, podpora sportu), které vykonává ve spolupráci s ČOV, ČUS, 

se sportovními svazy a kluby. Mezi státy, které přijaly speciální zákon o sportu, kde je 

souhrnně upravena sportovní činnost a její právní postavení v daném státu, patří například 

aktuálně Slovenská republika, dále Francie, Portugalsko nebo Španělsko.  

Pro liberální přístup je naopak charakteristická neexistence právní úpravy regulující 

výhradně sport. S tímto zdrženlivým přístupem se setkáváme v zemích, v nichž je sport 

a aktivity s ním spojené primárně doménou a odpovědností soukromoprávních (tedy 

nevládních) subjektů (např. Velká Británie, skandinávské země). Stát hraje spíše 

logistickou (podpůrnou) roli a zajišťuje finanční podporu sportu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že jediným právním předpisem v českém právním řádu, který lze označit za speciální 

sportovněprávní, je zákon o podpoře sportu, řadí se ČR mezi státy s tzv. liberálním 

přístupem práva ke sportu.
60

  

Většina států západní Evropy již přijala zvláštní zákonnou úpravu zohledňující specifika 

profesionální sportovní činnosti v podobě speciálního zákonu o sportu nebo ve formě 

přímého podřazení vztahu mezi sportovcem a klubem pracovněprávnímu režimu 

(např. Francie, Německo, Itálie). Na druhé ČR je zástupce zemí, které dosud nezaujaly 

stanovisko k tomuto tématu a oblast profesionálního sportu musí být regulována 

občanským, popř. obchodním právem a rozhodovací činností soudních orgánů. 
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Jako inspirativní zdroj pro ČR může sloužit například právní regulace statutu sportovců 

ve francouzském právním řádu. Vztah mezi sportovcem a sportovní organizací, 

resp. klubem, v němž hráč působí, je ve Francii založen pracovní smlouvou, jedná se tedy 

o vztah pracovněprávní. Na tento zvláštní poměr se aplikují obecná ustanovení 

francouzského zákoníku práce. Za speciální předpis, který reflektuje zvláštnosti výkonu 

sportovní činnosti, lze považovat francouzský sportovní kodex,
61

 tzv. Code du sport.
62

 

Tento  kodex je základním francouzským sportovněprávním předpisem, na který navazují 

další speciální sportovní normy. Ty spolu s předmětným kodexem a zákony upravujícími 

obecná právní odvětví (zákoník práce, daňové předpisy) vytváří právní rámec pro regulaci 

profesionálního sportu. Sportovní svazy jsou tak sice nezávislé a samostatné, 

ale při provozování své činnosti se mohou pohybovat pouze v rozsahu tohoto normativního 

rámce za současně probíhajícího státního dohledu.
63

 

2.3.1 Slovenský zákon o športě 

Dlouhodobě zavedená praxe ve Slovenské republice spočívala v uzavírání zejména 

tzv. nepojmenovaných smluv podle občanského, případně obchodního zákoníku. 

Avšak s účinností (od 1. 1. 2017) nového zákona o športě, jehož hlavním smyslem bylo 

reagovat na nevyhovující právní regulaci provozování sportovní činnosti, udělala 

Slovenská republika zásadní krok k odstranění nejasností ohledně chápání statutu subjektů 

působících ve sportu. Slovenská republika ukázala možnou cestu, jakou by se mohla vydat 

také ČR, a to vzhledem ke skutečnosti, že slovenská právní úprava této oblasti byla 

donedávna velmi podobná české. 

Předmětný zákon je rozdělen do pěti částí. První část obsahuje obecná ustanovení 

vymezující základní pojmy (např. sport, vrcholový sport, sport pro všechny, pravidla 

soutěže). Druhá část se zabývá specifikací subjektů činných ve sportu (např. sportovec 

a jeho dělení, sportovní organizace, sportovní klub, Slovenský olympijský výbor, 

reprezentace) a jejich působností a pravomocemi ve sportu. Další část je věnována právním 

vztahům vznikajících při sportovní činnosti (např.  tzv.  smlouva o profesionálním výkonu 

sportu, její náležitosti, sponzorská smlouva). Následující část vymezuje působnost orgánů 
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veřejné moci a orgánů veřejné správy v oblasti sportu. Pátá část důkladně popisuje 

financování sportu. Šestá část je zaměřena na informační systém sportu, ve kterém jsou 

zahrnuty registr fyzických osob, registr právnických osob a veřejný portál informačního 

systému sportu. Sedmá část se zabývá vzděláváním ve sportu, resp. vzděláváním 

sportovních funkcionářů. Osmá část je věnována opatřením proti negativním jevům 

ve sportu (např. doping). Devátá část vyjmenovává správní delikty právnických osob, popř. 

podnikatelů a přestupky spáchané FO. Poslední část zahrnuje společná, závěrečná 

a zrušovací ustanovení.
64

  

Jednotlivé části zákona jsou stručně popsány z důvodu poukázání na jeho komplexní 

a podrobný obsah. Nepřísluší mi zde hodnotit, zda je právní regulace úspěšná, ale určitě se 

dá kladně hodnotit snaha o vytvoření právního rámce pro potřeby profesionální sportu.  

Pro účely diplomové práce je nejvýznamnější částí zákona o športě ta, která se věnuje 

právnímu postavení profesionálního sportovce. Co se týká sportovce vykonávající 

individuální sport jako jednotlivec bez vazeb na určitý sportovní klub či svaz, je víceméně 

nesporné, že se jedná o výkon „samostatnej zárobkovej činnosti“ podle slovenského 

zákona o živnostenskom podnikaní.
65

 

Druhou možností je vázanost sportovce na principu členství k určité sportovní organizaci 

(přitom není relevantní, zda jde o sport kolektivní či individuální). Sportovec vykonává 

sportovní činnost na základě tzv. zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
66

 

pokud  výkon této činnosti naplňuje znaky závislé práce podle slovenského zákoníku 

práce.
67

 Určující je skutečný (materiální) obsah smlouvy a nikoli její formální označení. 

Sportovní činnost může být vykonávaná na základě pracovněprávního vztahu 

či  poměru obdobného pracovnímu vztahu podle zvláštního předpisu.
68

  

Zákon o športě zavedl pro výkon sportovní činnosti nové právní tituly smluvních vztahů 

mezi sportovcem a klubem. Relevantní pro diplomovou práci je tzv. „zmluva 

o profesionálnom vykonávaní športu“. Slovenský zákoník práce je k zákonu o športe 

ve vztahu delegace, použije se pouze v případech, kdy to zákon o športe výslovně stanoví. 

Zákon upravuje speciálně ve své části třetí v § 35 a násl. instituty pracovního práva, jakými 
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jsou například mzda, pracovní doba, odpočinek, výpověď, způsoby skončení 

profesionálního vykonávání sportu, které jsou s obecnou úpravou obsaženou 

ve slovenském zákoníku práce neslučitelné. V § 35 zákona o športě je upravena „zmluva 

o profesionálnom vykonávaní športu“, její podstatné náležitosti a další podmínky, které si 

smluvní strany mohou do této smlouvy začlenit. 

Závěrečná ustanovení stanovují přechodné období, které je určeno pro kluby a hráče, aby 

měli dostatečný čas uvést do praxe novou právní úpravu zavedením řádných 

pracovněprávních vztahů. Nejpozději od 1. 1. 2019 by tak měli všichni profesionální 

sportovci být v postavení zaměstnance klubu v rámci pracovněprávního poměru a jejich 

mzda by měla být zdaňována jako příjem ze závislé činnosti.
69

 Je otázkou, jak bude zákon 

o športě fungovat v praxi. Jestli naplní očekávání či zůstane jen na „papíře“, ukáže až čas. 

2.3.2 Postavení sportovce z pohledu evropského práva 

Právo EU výslovně neobsahuje právní úpravu postavení profesionálních sportovců. 

Nicméně prostřednictvím politiky vnitřního trhu EU, resp. přes regulaci základních svobod 

v rámci vnitřního trhu a prostřednictvím judikatury SDEU je na evropské úrovni 

ovlivňováno nazírání na právní postavení sportovce. Nejenom v souvislosti s analýzou 

statutu sportovce či pochopení právní povahy sportovní činnosti se musel SDEU zabývat 

volným pohybem osob, který je jedním ze základních svobod, na kterých je postaven 

jednotný vnitřní trh EU. Zakotvení volného pohybu osob ve SFEU (spolu s volným 

pohybem zboží, služeb a kapitálu) dalo každému občanovi EU právo se svobodně 

pohybovat, pobývat, pracovat, a usazovat se na území kteréhokoli z členských států.
70

  

Mezi nejznámější případy, které se alespoň částečně dotkly diskutované problematiky, 

patří tzv. rozsudky Bosman
71

 a Lehtonen.
72

 Obě rozhodnutí svým obsahem překračují 

oblast, na kterou je zaměřena tato práce, proto budou uvedeny vyjádření SDEU pouze 

ke skutečnostem, které jsou relevantní pro diplomovou práci.   

Prvně jmenovaný spor se dotýkal práva na volný pohyb pracovníků. V tomto poměrně 

složitém případu SDEU dospěl k závěru, že na kolektivního sportovce (belgického 
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fotbalistu) je třeba nahlížet jako na zaměstnance. V rozsudku Lehtonen se SDEU zabýval 

vztahem mezi sportovcem a klubem, pod kterým hráč působí, podrobněji. Nejdříve soud 

konstatoval, že pojem „pracovník“ má komunitární význam a nelze jej vykládat ve světle 

jednotlivých právních řádů členských států. Následně se SDEU věnoval existenci 

objektivních kritérií při určování zaměstnaneckého vztahu mezi sportovcem a klubem, 

přičemž za základní znak tohoto vztahu označil poskytování služeb jiné osobě, podle jejích 

pokynů a za odměnu.
73

  

Obě rozhodnutí zohledňují specifičnost výkonu sportovní činnosti a zvláštnost právního 

vztahu mezi sportovcem a klubem. Nutno však podotknout, že na základě těchto 

rozhodnutí nejsou členské státy povinné měnit svou legislativu, pokud samozřejmě není 

v rozporu se svobodou pohybu či jinými zásadami evropského práva.
74

 K tomuto se 

vyjádřil také Hamerník, který dospěl k závěru, že ani rozhodnutí SDEU, ani samotné právo 

EU neobsahuje výslovně povinnost sportovce kolektivního sportu být v právních vztazích 

s klubem, pod kterým chce působit nebo již působí, v postavení zaměstnance.
75

  

Z judikatury SDEU je zřejmé, že upřednostňuje postavení sportovce jako zaměstnance 

ve smyslu čl. 45 a násl. SFEU (tento pojem však není totožný s pojmem „zaměstnanec“ 

ve smyslu zákoníku práce), ale nevylučuje, aby sportovec vystupoval v právních vztazích 

jako OSVČ. Naopak NSS se přiklání ke statutu hráče jako OSVČ, ale nevylučuje 

podřazení vztahů vznikajících mezi sportovci a kluby pracovněprávnímu režimu. 

I přesto,  že se v některých zemích Evropy (např. ČR, Chorvatsko, Slovinsko) stále nahlíží 

na sportovce jako na OSVČ, tak to není v rozporu s unijním právem. Ale z hlediska 

unijního práva je i tento sportovec považován za zaměstnance. Pojem „zaměstnanec“ je tak 

ve světle unijního práva a jeho interpretace pojmem nezávislým na právních řádech 

členských států EU.
76
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3 Postavení sportovce z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

Následující text představuje analytickou část práce spočívající v rozboru zdaňování příjmů 

profesionálních sportovců věnujících se kolektivním sportům a v rozboru úskalí s tímto 

procesem spojených.  

Předchozí kapitoly se vypořádaly s pojmy v rovině teoretické a juristické, které jsou 

stěžejní pro analýzu problematiky de lege lata. Bylo řečeno, v jakém právním postavení 

může sportovec být z veřejnoprávního, resp. daňového hlediska. Určení statutu sportovce 

je klíčové pro správné stanovení a vyměření daně z příjmů FO – sportovce. Analýza této 

oblasti vychází především z daňových zákonů ve spojení s pracovněprávními předpisy 

a předpisy, které upravují postavení osob samostatně výdělečně činných. 

Předchozí text nastínil, jakých příjmů peněžní a nepeněžní povahy může sportovec 

dosáhnout. Tyto příjmy sportovce lze podřadit pod dva, resp.  tři daňové režimy. Lze je 

zdaňovat jako příjmy ze závislé činnosti nebo jako příjmy z nezávislé, resp. samostatné 

činnosti, které mohou plynout ze živnostenského podnikání či z výkonu nezávislého 

povolání., které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů.
77

  

Daňová legislativa ČR spolu s judikaturou soudů nejvyšší instance nevnáší do otázky, 

zda se na odměnu sportovce má nahlížet jako na příjem zaměstnance či jako na příjem 

podnikatele, jednoznačnost a konzistentnost. V prvé řadě je nezbytné posoudit povahu 

závazkového vztahu mezi sportovcem a klubem, na základě kterého hráč dosahuje 

pravidelných finančních příjmů.  

De  iure mohou být příjmy sportovce zdaňovány podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 

o daních z příjmů jako příjmy pocházející ze závislé činnosti, dle § 7 odst. 1 písm. b) 

zákona o daních z příjmů jako příjmy z provozování živnostenského podnikání nebo jako 

příjmy z výkonu nezávislého povolání podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních 

z příjmů.
78

 Příjmy sportovce lze schematicky rozdělit dle hlediska jejich původu (zdroje) 

z pohledu daně z příjmů FO následovně:  

                                                 
77

 Ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
78

 Tamtéž. 
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Schéma 1: Způsoby zdanění příjmů sportovce 

 

Zdroj: Ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Správné podřazení příjmu sportovce do kategorií příjmů vymezených zákonem o daních 

z příjmů je základní presumpcí pro správné stanovení základu daně a náležité vyměření 

daně, kterou má určitý sportovec odvést. S tím souvisí i způsoby uplatnění výdajů 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu poplatníka.  

U příjmu ze závislé činnosti poplatník nemůže ovlivnit výši jeho výdajů. Naopak u příjmu 

ze samostatné činnosti může poplatník uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmu, a pokud je neuplatní, může uplatnit tzv. paušální 

výdaje v různých zákonem stanovených procentuálních výších.
79

  

U živnostenského podnikání může být uplatněno 60 % výdajů z příjmů, nejvýše lze však 

uplatnit výdaje do částky 600.000,- Kč. U nezávislého povolání lze výdaje uplatnit ve výši 

40 % z příjmů, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400.000,- Kč.
80

  

Náležité vyměření základu daně je významné také z hlediska odvodů na sociální 

zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění. Následující podkapitoly budou analyzovat 
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tři daňové režimy, kterým může podléhat pravidelně klubem vyplácený peněžní příjem, 

plynoucí sportovci z titulu výkonu sportovní činnosti. Ostatní příjmy, které jsou zmiňované 

v kapitole 2.1.2, nebudou analyzovány. Charakteristické znaky pro jednotlivý daňový 

režim budou aplikovány na právní vztah mezi sportovcem a klubem, za použití judikatury 

NSS, na které je otázka právního postavení sportovců na našem území v podstatě 

postavena. Na závěr každé podkapitoly bude porovnáno a zhodnoceno, zda výkon 

sportovní činnosti naplňuje zákonné požadavky pro zařazení této činnosti pod zákonem 

vymezené způsoby zdanění příjmů FO. 

První věta § 7 odst. 1 zákona o daních příjmů říká že, pokud příjem nepatří do příjmů 

ze závislé činnosti dle § 6 tohoto zákona, může se jednat o některý z taxativně 

vyjmenovaných příjmů ze samostatné činnosti. Z těchto ustanovení zákona o daních 

z příjmů vyplývá, že zákonodárce upřednostňuje zdaňování příjmů jako příjmů ze závislé 

činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Režim zdaňování příjmů ze samostatné 

činnosti je tedy subsidiární vůči způsobu, jakým jsou zdaňovány příjmy ze závislé činnosti.  

 3.1 Sportovec jako osoba vykonávající závislou činnost 

Zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 1 vyjmenovává příjmy, které pocházejí ze závislé 

činnosti. Z hlediska výkonu sportovní činnosti a zdanění příjmů z této činnosti plynoucí je 

relevantní § 6 odst. 1 písm. a) bod 1., který stanoví, že příjmy ze závislé činnosti jsou 

plnění v podobě „příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního 

nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce 

pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce“.  

Ustanovení § 6 odst. 2 pak uvádí: „Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen 

jako "zaměstnanec", plátce příjmu jako "zaměstnavatel".“ Jedná se o legislativní zkratky 

pouze pro účely zákona o daních z příjmů, které je nezbytné rozlišovat od pojmů 

„zaměstnanec“ a „zaměstnavatel“ ve smyslu pracovněprávních předpisů.  

Zákonodárce vedle příjmů ze  současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního 

nebo členského poměru vytvořil novou, blíže nedefinovanou, ale jednoznačně vymezenou 

kategorii příjmů z obdobného poměru, v nichž je poplatník při výkonu práce pro plátce 

příjmu povinen dbát příkazů tohoto plátce. K vymezení této kategorie se vyjádřil NSS 
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ve svém rozsudku z roku 2005.
81

 Podle soudu se jedná o poměr, který není 

ani  pracovněprávním, služebním či členským poměrem, ale svou podstatou a funkcí těmto 

poměrům odpovídá, tedy jeho základní charakteristiky jsou podobné uvedeným poměrům.  

Z pohledu této kategorie není rozhodující, zda byl právní poměr založen pracovněprávní 

smlouvou či  jiným obdobným způsobem, ale určující je faktická (materiální) stránka 

tohoto poměru, zda je zaměstnanec povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů 

zaměstnavatele. Je tedy patrné upřednostňování tzv. materiální pravdy oproti stavu 

formálnímu.
82

 Tento výklad je potvrzen i judikaturou NSS. Ten v rozsudku ze dne 

31. 3. 2004
83

 uvádí následující: „Pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná 

o závislou činnost, je to, zda  posuzovaná činnost nese znaky závislé činnosti podle zákona 

o daních z příjmů, nikoli to, jakou právní skutečností byla tato činnost založena. (…) není 

rozhodující, na základě jakého právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou.“ NSS tímto 

rozsudkem tak nepřímo potvrdil zásadu vyjádřenou v daňovém řádu
84

 v § 8 odst. 3, kde je 

stanoveno: „Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné 

skutečnosti rozhodné pro správu daní.“ V posuzování povahy právního vztahu tak není 

směrodatná právní skutečnost, kterou byl právní vztah založen. Tyto  závěry byly 

potvrzeny několika dalšími rozsudky NSS.
85

 

Abychom mohli analyzovat, zda peněžní odměny sportovců mohou být zdaňovány 

v režimu příjmů ze závislé činnosti, je stěžejní vymezit pojem „závislá činnost“. Právní 

povaha vztahů, které jsou zákonem označovány za závislou činnost, není v zákonné úpravě 

specifikována. Proto je nutné její podstatné znaky dovodit soudním výkladem.
86

  

V rozsudku ze dne 31. 3. 2004
87

 NSS vymezil závislou činnost jako činnost, která není 

vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní 

odpovědnost poplatníka, ale jejím podstatným rysem je vykonávat ji podle příkazů 

či pokynů plátce. NSS zdůraznil, že příjmy ze závislé činnost nemusí pocházet pouze 

z pracovněprávního vztahu uzavřeného podle zákoníku práce, ale mohou plynout také 
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z obdobného poměru, charakterizovaný vzájemným vztahem mezi poplatníkem 

a  plátcem.
88

  

Nepřímo se NSS touto otázkou zabýval také v rozsudku z roku 2005.
89

 Soud zde vymezil 

znaky společné pro pracovněprávní, služební či členské poměry následovně. Jedná se 

o právní vztah trvající povahy, tzn. tento vztah není konzumován jednorázově, tedy 

splněním stanovené povinnosti tím, kdo má poskytovat specifické plnění, nýbrž tím, že se 

osoba zavazuje poskytovat tuto činnost opakovaně po stanovenou dobu či po dobu 

neurčitou. Dalším znakem je skutečnost, že ten, kdo poskytuje specifické plnění, je 

zásadně povinen řídit se pokyny osoby, k níž ji daný poměr váže. Dále se má jednat 

o vztah úplatný a z hlediska ekonomického vzájemný (za poskytnutí pracovní činnosti 

odpovídající odměna zpravidla v penězích, případně v jiných majetkových hodnotách 

či požitcích), přičemž hodnota této odměny zásadně odpovídá hodnotě činnosti, kterou 

pracovník poskytuje. Soudem judikované znaky závislé činnosti musejí být naplněny 

kumulativně, aby se jednalo o poměr obdobný poměru pracovněprávnímu, služebnímu 

nebo členskému.
90

  

Postupem času se zákonné vymezení závislé činnosti spočívající v povinnosti poplatníka 

dbát pokynů plátce ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů ukázalo 

jako nevyhovující a nedostatečné. Především z důvodu, že toto obecné pojetí správci daně 

dávalo příliš široký prostor pro extenzivní výklad pojmu „závislá činnost“. Za průlomové 

rozhodnutí, které omezilo výkladový prostor správce daně, je považován rozsudek NSS 

ze dne 24. 2. 2005.
91

 V tomto rozsudku soud konstatoval, že je nutné „(…) stanovit 

materiální kritéria, při jejichž splnění se bude o závislou činnost jednat. Zákonné vymezení 

prostřednictvím pouhého plnění příkazů plátce, obsažené v citovaném ustanovení 

§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., se totiž jeví jako nedostačující a neschopné 

postihnout všechny reálně možné případy.“. Soud k tomuto závěru dospěl na základě 

úvahy, že k plnění pokynů dochází prakticky ve všech případech zadávání prací a činností, 

a ne pouze v rámci pracovního poměru. Posouzení činnosti jako závislé nesmí být 

redukováno pouze na existenci příslušných příkazů, ale musí se jednat o činnost skutečně 

závislou na osobě plátce.  
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Soud dále konstatoval, že definiční prvek závislosti bude dán především povahou 

vykonávané činnosti, která musí být vykonávaná dlouhodobě. Zároveň zdůraznil, 

že uzavření pracovněprávního vztahu musí být v zájmu osoby vykonávající danou činnost. 

Na druhé straně soud určil, že o závislou činnost se nejedná v případě specializované 

činnosti, která je vykonávaná krátkodobě či nesoustavně (např. sezónní práce, práce závislé 

na počasí, práce podmíněné realizací jednorázově získané zakázky). Soud dále zdůraznil, 

že správce daně musí respektovat oboustranný zájem smluvních stran neuzavírat mezi 

sebou pracovněprávní vztah a nesmí svévolně podřadit příjem pod jiný daňový režim než 

pod ten, který odpovídá smluvní volnosti účastníků ujednání.
92

  

Je zásadní nezaměňovat termín „závislá činnost“ podle zákona o daních z příjmů a pojem 

„závislá práce“ ve smyslu zákoníku práce. Závislá práce naplňuje znaky závislé činnosti, 

ale na druhé straně ne vždy je závislá činnost závislou prací. Závislá činnost je širší pojem. 

Na dichotomii těchto termínů upozornil NSS v rozsudku ze dne 31. 3. 2004.
93

 Soud také 

zdůraznil, že pro to, aby mohla být konkrétní činnost označena za závislou, je nezbytné 

naplnění znaků závislé činnosti ve smyslu zákona o daních z příjmů. Přitom není 

relevantní, jakou právní skutečností byla tato činnost založena.  

Ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákoníku práce obsahují legální definici závislé práce, která zní: 

 „(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

 zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

 zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. 

 (2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci,

  na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

 zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ 

V prvním odstavci jsou uvedeny znaky závislé práce a v odstavci druhém jsou vyjádřeny 

podmínky jejího výkonu.
94

 Z legální definice závislé práce vyplývají základní rysy 

závislosti. Závislost je hlavním rozlišujícím znakem mezi výkonem samostatné a závislé 

činnosti, proto lze aspekty závislosti vztáhnout na vymezení závislé činnosti. 

Sportovní výkon je závislý na osobních kvalitách konkrétního sportovce, z povahy věci 

není možné zastoupení. Sportovec vystupuje jako člen mužstva, resp. klubu, který těží 
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ze schopností svých hráčů. Klub jednostranně stanovuje tréninkový plán. Hráč je 

v podstatě závislý na zázemí poskytované klubem. Sportovec se řídí pokyny klubu 

prostřednictvím trenéra, členů realizačního týmu (lékaře, fyzioterapeuta, marketingového 

manažera apod.), a to jak v rámci tréninku, při zápase, tak i ve volném čase (povinnost 

dodržovat správnou životosprávu, zákaz adrenalinových sportů). Odměna je implicitně 

zahrnuta v označení sportovce za profesionála.  

Náklady za různé služby a věci, které vytvářejí vhodné sportovní prostředí k dosažení 

nejlepších sportovních výsledků (např. údržba hřiště, vybavení, pomůcky, lékařské služby, 

posilovna), nese klub. Nikoli jeden hráč, ale celý tým, resp. klub odpovídá za výsledek 

dosažený v určité soutěži. Samozřejmě nelze opominout individuální odpovědnost 

sportovce, například za nevhodné chování na hřišti či  jiné porušení kázně nebo 

odpovědnost za úmyslně způsobený úraz jinému hráči. Sportovci jsou povinni vykonávat 

svou činnost na klubem stanovených sportovištích, ať už se jedná o určení místa a času 

tréninků, zápasů či soustředění.
95

 Tato místa lze považovat za pracoviště 

„zaměstnavatele“ či jiné dohodnuté místo. Nejvíce rozpornou podmínkou je pracovní 

doba. Režim tréninků a zápasů, vzhledem k jeho specifičnosti, se nemůže řídit 

podmínkami stanovenými pro pracovní dobu a dobu odpočinku podle části čtvrté zákoníku 

práce.
96

 

Dále zákoník práce v § 3 uvádí: „Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy.“ 

Přičemž mezi základní pracovněprávní vztahy patří pracovní poměr, založený pracovní 

smlouvou, a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo  pracovní poměr 

(dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti).
97

 Vzhledem ke  skutečnosti, 

že profesionální sportovní činnost není u nás upravena speciálním právním předpisem 

a s ohledem na její specifika, jakými jsou například přestupy hráčů, udělování sankcí 

za porušení životosprávy, omezené možnosti sportovce ukončit spolupráci s klubem, 

klubem určená místa sportování, doby zápasů, přestávky mezi zápasy a tréninky, sportovní 

úrazy a jejich důsledky v kariéře sportovce,
98

 je pracovněprávní úprava v mnoha směrech 
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na vztahy profesionálních sportovců obtížně aplikovatelná, a to s ohledem na velké 

množství regulace kogentního charakteru obsažené v zákoníku práce. 

Nejpodrobněji se posouzením povahy vztahu mezi sportovcem a klubem zabývá rozsudek 

NSS ze dne 29. 11. 2011,
99

 kde soud řeší otázku, zda činnost hokejisty naplňuje znaky 

nezávislého povolání nebo zda se jedná o pracovněprávní vztah, resp.  zda  lze považovat 

výkon sportovní činnosti za závislou práci. Rozhodnutí krajského soudu, které tomuto 

rozsudku předcházelo, vyhodnotilo hráčskou smlouvu jako obdobnou pracovní smlouvě, 

a dokonce ji soud označil za zastřený pracovněprávní úkon.
100

 Soud reagoval 

na argumentaci soudu nižší instance následovně: „(…) Pokud však povaha činnosti 

umožňovala v rovině soukromého práva zvolit vícero alternativních smluvních úprav, pak 

bylo pouze na smluvních stranách, aby tuto volbu za zohlednění výhod a nevýhod toho 

či  onoho smluvního typu, včetně zohlednění efektů daňových, učinily (...).“
101

  

NSS tedy připustil, že povaha sportovní činnosti nevylučuje, aby její výkon byl upraven 

ve formě samostatné výdělečné činnosti. Zároveň zdůraznil specifičnost činnosti 

vykonávanou profesionálním sportovcem, která se vymyká pojmu „závislá práce“ a jejíž 

povaha je na první pohled neslučitelná s instituty zákoníku práce, jakými jsou zejména 

nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, přestávky v práci na jídlo a oddech, dny 

pracovního klidu anebo práce přesčas. Není divu, že přes obtížnou použitelnost zákoníku 

práce volí smluvní strany pro uspořádání vzájemných vztahů jinou smluvní úpravu 

umožněnou soukromým právem, než pracovněprávní poměr.
102

 

Soud dále upozorňuje na odlišnosti mezi způsobem odměňování sportovců a pravidly 

pro odměňování zaměstnanců dle zákoníku práce. Soud s ohledem na svou argumentaci 

dospěl k závěru: „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 (…).“
103

 Současně však soud nevylučuje, že by mezi sportovcem a klubem, který 

hráč reprezentuje, pracovní smlouva uzavřena být nemohla či dokonce nesměla. 
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Domnívám se, že soud v tomto rozsudku nedodržuje dichotomii pojmů „závislá činnost“ 

a „závislá práce“ a ve svých úvahách a argumentacích tyto legislativní pojmy zaměňuje 

(např. viz rozsudek NSS ze dne 21. 1. 2014, č. j. 1 Afs 73/2011-167, bod [35]). Tím je 

oslabena věrohodnost a přesvědčivost jeho závěrů. 

NSS se zabýval touto problematikou v dalších případech podobného charakteru v krátkém 

časovém úseku. Pro účely srovnání se jedná o rozsudek ze dne 1. 8. 2012, 

č.  j.  2  Afs  22/2012 - 31, rozsudek ze dne 18. 9 2012, č. j. 2 Afs 21/2012 - 33 , rozsudek 

ze dne 24. 10. 2012, č. j. 2 Afs 20/2012 - 35 a rozsudek ze dne 21. 1. 2014, 

č.  j.  1  Afs  73/2011 – 167. V těchto rozhodnutích se soud rovněž zabýval otázkou, zda 

výkon činnosti sportovce kolektivního sportu lze považovat za výkon závislé práce. Přitom 

vždy dospěl k závěru, že činnost sportovců provozovaná na vrcholové úrovni je natolik 

neujasněná a v právním řádu ČR v podstatě neupravená, že je zde ponechán prostor 

pro smluvní volnost účastníků, aby svůj právní vztah zakotvili buď formou 

pracovněprávního ujednání, nebo formou samostatné výdělečné činnosti.
104

 

Mezi nástroje pro vyjasnění sporných daňověprávních vztahů patří vedle judikatury 

i  tzv.  daňové pokyny, dříve vydávané Ministerstvem financí, dnes Generálním finančním 

ředitelstvím (dále jen „GFŘ“). Pro účely tohoto textu se jedná především o pokyn D – 285 

z roku 2005, který se zabývá aplikací § 6 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů 

a vymezením závislé činnosti. Obsah tohoto dokumentu je z velké části převzat 

z citovaných rozsudků NSS.
105

 Proto zde uvedu pouze informace, které v souvislosti 

s definováním závislé činnosti ještě nezazněly nebo ani nezazní. Pokyn obsahuje pozitivně 

vyjmenované znaky a okolnosti indikující existenci závislé činnosti, a to následovně: 

 „Plátce příjmu přímo či nepřímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje fyzickou osobu 

a nese odpovědnost související s její činností; 

 fyzická osoba má ve vztahu k plátci příjmu obdobné postavení jako zaměstnanec; 

 odměna za práci je vypočítána na základě délky pracovní doby nebo obdobným 

způsobem běžným při odměňování osoby v pracovněprávním vztahu; 

 materiál, pracovní pomůcky, stroje a zařízení potřebné pro výkon činnosti jsou 

fyzické osobě poskytovány plátcem příjmu; 
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 vztah mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou je dlouhodobý anebo soustavný, 

resp. fyzická osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze pro jednoho plátce 

příjmu (…).“
106

 

Shrnutí 

V ČR je nejrozšířenější praxí uzavírání tzv. profesionálních (hráčských) smluv, které 

upravují vzájemná práva a povinnosti mezi sportovcem a klubem. Sportovec se nezavazuje 

pouze k výkonu sportovní činnosti, ale rovněž k činnostem, které jsou spojené 

s provozováním sportovní činnosti na vrcholové a profesionální úrovni a tvoří nedílnou 

součást profese sportovce. Tyto aktivity souvisejí s fyzickou, duševní a morální 

připraveností daného sportovce, se zachováním dobrého jména klubu a samotného hráče 

či s marketingovými zájmy klubů.  

Sportovec je povinen vykonávat činnost podle pokynů klubu, musí se podřizovat 

stanovenému tréninkovému plánu, řídit se pokyny trenéra (popř. dalších členů realizačního 

týmu – např. fyzioterapeuta), být osobně a včas přítomen na trénincích, zápasech 

a soustředěních, respektovat jednotné klubové oblečení. Hráč se zavazuje udržovat se v co 

nejlepší možné fyzické i psychické kondici, v souvislosti s tím zachovávat stanovený 

sportovní a organizační systém ve spojení s dodržováním přísného denního režimu, vhodné 

výživy, správné životosprávy, hygieny, regenerace a rehabilitace. Hráč je dále povinen 

aktivně se účastnit společenských a propagačních akcí dle pokynů klubu a vystupovat 

na veřejnosti, především ve sdělovacích prostředcích,
107

 účastnit se autogramiád a setkání 

s fanoušky. Hráč zpravidla nesmí provozovat jinou výdělečnou (tedy i sportovní) činnost 

pro jiný klub bez souhlasu svého klubu.  

Na druhé straně i klub se ve smlouvě zavazuje k několika povinnostem. Jeho hlavní 

závazek spočívá v platbě ve smlouvě dohodnuté fixní peněžní částky ve stanovených 

intervalech včetně případných prémií či  bonusů za předem sjednaných podmínek. Kluby 

většinou nesou svým jménem náklady na přípravu, činnost a zázemí hráčů (strava, 

ubytování, lékařská péče, právní služby, zajištění klubového oblečení, sportovní vybavení, 

pomůcky apod.). Jednou z další povinností klubu je umožnit sportovci účast v reprezentaci 

daného sportovního odvětví. 
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Každé povinnosti jedné strany odpovídá právo druhé strany na její splnění. Všechny 

uvedené závazky obou účastníků, podle mého názoru, vypovídají o zřetelné závislosti 

sportovce na klubu, pod kterým působí. Judikatura NSS i názory odborné veřejnosti se 

shodují, že sportovní činnosti nelze jednoznačně podřadit režimu zákoníku práce, 

a to z důvodu obtížné použitelnosti pracovněprávní úpravy (velké množství regulace 

kogentního charakteru) na výkon sportovní činnost s ohledem na její specifika.  

Je předmětem diskuze, zda sportovní činnost naplňuje definiční znaky závislé práce. Avšak 

je nutné upozornit, že aby příjem spadal do  kategorie příjmů dle § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. 

zákona o daních z příjmů, není podmínkou, aby tyto příjmy pocházely přímo 

z pracovněprávního poměru, ale je dostačující, aby příjmy plynuly z poměru obdobného 

poměru pracovněprávnímu. 

Sportovci a kluby jsou v režimu soukromého práva a mohou si určit, jakým právním 

jednáním zamýšlený právní vztah založí (např. příkazní smlouvou, smlouvou o dílo, 

pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce, smlouvou o spolupráci při výkonu 

sportovní činnosti). Veřejnoprávní, resp. daňové předpisy neumožňují subjektům volbu 

v tom, jakým způsobem příjem z uzavřeného právního poměru zdanit. Proto je nezbytné 

vycházet z materiálního (faktického) posouzení závislé činnosti, přičemž pro stanovení 

veřejnoprávní daňové povinnosti není rozhodující, jaký postup a jaké prostředky 

obligačního práva zvolili účastníci smlouvy pro vznik soukromoprávního vztahu. Je ale 

významné, jak je obsah takového jednání definován pro účely zdanění v právu veřejném.
108

  

Na základě analýzy znaků závislé činnosti judikovaných NSS a vymezených shora 

citovaným pokynem Ministerstva financí a v návaznosti na jejich aplikaci na právní vztah 

mezi sportovcem a klubem, jehož obsah je tvořen výše uvedenými závazky smluvních 

stran, se domnívám, že tento vztah na základě materiálního posouzení vykazuje znaky 

závislé činnosti bez ohledu na to, jakým právním titulem byl tento poměr založen. Právní 

poměr mezi sportovcem a klubem by měl být zařazen do kategorie poměrů obdobným 

těm pracovněprávním, kde je poplatník povinen dbát příkazů plátce ve smyslu 

§ 6 odst. 1 písm. a) bod. 1 zákona o daních z příjmů.  

Obsah právního poměru mezi sportovcem a klubem jednoznačně nese znaky specifikující 

obdobný poměr, z nichž některé se samozřejmě shodují s pracovněprávním poměrem. 
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Vymezením těchto znaků se zabýval také Krajský soud v Ústí nad Labem v rozhodnutí 

ze dne 30. 6. 2004, ve věci sp. zn. 59 Ca 3/2002. Demonstrativně mezi rysy závislosti 

zahrnul: „(…) osobní a nezastupitelný výkon práce, smluvně stanovený druh práce, 

dispoziční pravomoc a nadřízenost plátce, poplatník nevystupuje jako samostatný subjekt 

pod vlastním jménem a pod vlastní odpovědností, (…) pracovní doba, výkon práce za mzdu 

nebo plat“.   

V rozsudku ze dne 29. 11. 2011
109

 NSS výslovně stanovil, že „(…) znaky činnosti 

profesionálního sportovce se velmi podobají klasickému pracovnímu poměru (…)“. 

Nezařazuje tato podobnost činnost profesionálního sportovce právě do kategorie poměrů 

obdobným těm pracovněprávním? 

Z analýzy judikatury NSS je patrné, že NSS se spíše přiklání k postavení sportovce jako 

OSVČ. Přičemž se omezuje při porovnání závislé činnosti a sportovní činnosti na definiční 

znaky závislé práce a hodnotí výkon sportovní činnosti ve smyslu zákoníku práce a jeho 

kogentních ustanovení. NSS ve své judikatuře zcela opomíjí pojem „závislá činnost“ 

a omezuje se pouze na závislou práci vykonávanou v pracovněprávním režimu. NSS 

uplatňuje tento restriktivní výklad i přesto, že příjem sportovce nemusí pocházet nutně 

z pracovněprávního vztahu, ale i z poměru obdobného. NSS vyslovil, že sportovní činnost 

nedosahuje takové intenzity, aby byla považována za závislou práci a vzhledem k její 

specifičnosti jí nelze podřadit pod zákoník práce. Tato skutečnost ale nevylučuje, aby 

sportovní činnost spadala pod širší pojem „závislá činnost“ při splnění znaků stanovených 

zákonem a rozhodovací činností soudů.  

Soud svůj závěr opřel také o argument spočívající v tzv. normativní síle fakticity 

současného stavu.
110

 Tímto soud upozornil na dlouhodobě zavedenou praxi v českém 

profesionálním sportu akceptovanou všemi subjekty působícími ve sportu, kdy jsou 

profesionální sportovci kolektivních sportů považováni za OSVČ. Nedávný rozsudek NSS 

ze dne 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016 - 54 se jednoznačně postavil za variantu vnímání 

sportovců jako OSVČ (viz níže).  
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 3.2 Sportovec jako osoba vykonávající živnostenské podnikání 

V ČR není obvyklé zdaňování příjmů sportovců jako příjmů pocházejících ze závislé 

činnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů. NSS spolu se subjekty 

působícími ve sportu se přiklání ke stavu, který je u nás zaveden dlouhodobou a prozatím 

tolerovanou praxí, která je naopak kritizována odbornou veřejností, a spočívá ve vnímání 

statutu sportovců jako OSVČ.   

Pokud příjmy sportovců ze sportovní činnosti nelze podřadit pod kategorii příjmů 

ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů, tak další variantou je daňový režim 

podle § 7 zákona o daních z příjmů, který taxativně vymezuje okruh příjmů, které 

pocházejí z provozování tzv. samostatné činnosti.  

Zákon o daních z příjmů vymezení OSVČ výslovně neobsahuje, a tak je nezbytné využít 

definici ze zákona o důchodovém pojištění,
111

 která je formulovaná pouze pro účely tohoto 

zákona. Pokud srovnáme úpravu obsaženou v § 7 zákona o daních z příjmů a úpravu 

v § 9 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění, zjistíme, že je právní regulace samostatné 

výdělečné činnosti zejména v podstatných znacích v obou právních předpisech shodná. 

Osoba samostatně výdělečně činná je definována v § 9 odst. 2 zákona o důchodovém 

pojištění jako „osoba, která ukončila povinnou školní docházku, dosáhla věku aspoň 15 let 

a vykonává samostatnou výdělečnou činnost“. K těmto činnostem patří především 

provozování živnosti, podnikání v zemědělství, výkon činnosti podle zvláštních předpisů 

(např. advokáti, notáři, daňoví poradci) a dále blíže nespecifikovaná kategorie, 

do níž spadá vykonávání dalších činností vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

za účelem dosažení příjmu.
112

  

Sportovec může vystupovat v právních vztazích jako (i) OSVČ provozující živnostenské 

podnikání podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, nebo (ii) OSVČ 

vykonávající nezávislé povolání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. c). Ač se na první pohled 

může zdát, že když jsou obě tyto kategorie příjmů zařazeny pod stejná ustanovení zákona 

o daních z příjmů, budou se zdaňovat stejným způsobem, není tomu tak. Přísné rozlišování 

těchto kategorií příjmů je zásadní pro správné stanovení základu daně a z něho náležité 

vyměření konkrétní daně.  
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 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tyto dva režimy zdanění příjmů totiž umožňují uplatnění tzv. paušálních výdajů v rozdílné 

procentuální výši za podmínky, že poplatník neuplatnil výdaje prokazatelně vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmu. U živnostenského podnikání mohou být výdaje 

uplatněny ve výši 60 % z příjmů z podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 

600.000,- Kč. U nezávislého povolání lze výdaje uplatnit ve výši pouze 40 % z příjmů 

z této činnosti, nejvýše do částky 400.000,- Kč.
 113

  

Touto dichotomií daňových režimů se zabýval NSS v rozsudku ze dne 13. 7. 2017, 

č. j. 6 Afs 278/2016. Kauza se týká fotbalisty Davida Lafaty působícího v klubu AC Sparta 

Praha fotbal, a.s., kterému místně příslušný finanční úřad (dále jen „FÚ“) dodatečnými 

platebními výměry doměřil za několik přechozích zdaňovacích obdobích daň z příjmů FO 

a fotbalista musel bezodkladně doplatit tuto částku zvýšenou o penále, která v souhrnu 

lehce přesáhla jeden milion korun.  

Soud se zde zabýval posouzením otázky, zda příjmy profesionálního sportovce z výkonu 

jeho činnosti na základě uzavřených profesionálních smluv představují příjmy 

ze živnostenského podnikání, nebo příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není 

živností ani podnikáním podle zvláštních právních předpisů. Protože se jedná o právní spor 

velice aktuální, budu na tento rozsudek v následujícím textu poměrně často odkazovat 

a zároveň argumentaci soudu kriticky analyzovat.  

Tato kapitola je zaměřena na postavení sportovce jako OSVČ provozující živnostenské 

podnikání, resp. na zdanění příjmů sportovce pocházejících ze živnostenského podnikání 

dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.  

Právní úprava živnostenského podnikání je obsažena zejména v tzv. živnostenském 

zákoně
114

 (dále jen „živnostenský zákon“). Živnost je pozitivně definována 

jako „soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským 

zákonem“.
115

 Negativní vymezení živnosti obsahuje § 3 živnostenského zákona, kde jsou 

vyjmenované činnosti, které živností nejsou, přičemž výkon sportovní činnosti není 

v tomto výčtu zahrnut. Pro posouzení otázky, zda výkon činnosti sportovec může být 
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 Ustanovení § 7 odst. 7 písm. b) a písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
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posuzován jako provozování živnosti, je zásadní, aby pojmové znaky živnosti, tak jak je 

vymezuje živnostenský zákon, byly současně naplněny. 

Podmínka soustavnosti je splněna, pokud se jedná o činnost opakovanou, nikoli pouze 

příležitostnou či jednorázovou.
116

 Ze samé podstaty výkonu sportovní činnosti 

na profesionální úrovni je zřejmé, že tato podmínka je bezesporu splněna. 

Cílem profesionálního sportovního klubu je vytvořit takový tým s ohledem na stanovenou 

koncepci a strategii klubu, který by dosahoval v rámci možností kvalitních sportovních 

výsledků po delší časový úsek (nejlépe v horizontu několika sezón). Pro tento účel si kluby 

sjednávají s jednotlivými hráči smlouvy na delší období, které je potřeba k sehrání hráčů 

a dosažení dílčího sportovního cíle stanoveného vedením klubu (např. postup do Evropské 

fotbalové ligy).  

Rovněž další znak provozování činnosti za účelem zisku není předmětem diskuze. 

Sportovní činnost je ekonomickou činností, jejímž cílem je vytvořit určitý majetkový 

prospěch, přičemž není relevantní, jestli je zisku opravdu dosaženo.
117

 Tyto dva pojmové 

znaky živnosti nerozporuje ani NSS v rozsudku ze dne 13. 7. 2017.
118

  

Podmínka samostatnosti evokuje přítomnost svobodné vůle subjektu při vykonávání 

sportovní činnosti, tzn. osoba není při rozhodování a samotném výkonu činnosti závislá 

na třetí osobě, resp. není vázaná pokyny jiné osoby. S tím souvisí také požadavek, 

aby osoba samostatně o své činnosti rozhodovala, organizovala ji a zajišťovala za účelem 

dosažení stanovených cílů. Podle mého soudu a s ohledem na text v předchozí podkapitole 

je přítomnost prvku samostatnosti při výkonu sportovní činnosti značně oslabena, ne-li 

zcela potlačena. K tomu se NSS vyjádřil následovně: „(…) Povinnost dbát pokynů ovšem 

není možné coby rozhodné kritérium přeceňovat, jelikož je zřejmé, že povinnost „dbát 

pokynů“ má např. i každý řemeslník, vykonávající činnost na základě živnostenského 

oprávnění, který musí respektovat pokyny objednatele. Činnost profesionálního fotbalisty 

je přitom aktivitou v tomto ohledu hraniční.“
119

  

Prvek samostatnosti je klíčový k rozlišování mezi samostatnou činností a závislou činností, 

popř.  závislou prací. NSS se v citovaném rozsudku při rozboru míry přítomnosti prvku 

samostatnosti omezil na srovnání s úpravou závislé práce. Soud se spokojil pouze 
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 VYBÍRAL, Roman. Zdanění příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti. Daně a finance. 

2011. č. 3. s. 19. 
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 Tamtéž. 
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 Rozsudek NSS ze 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016 - 58, bod [30]. 
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 Rozsudek NSS ze 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016 – 57. bod [25]. 
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s konstatováním, že nejsou naplněny znaky závislé práce a zcela ve svém rozboru opomíjí 

závislou činnost. Přičemž soud argumentoval svou předchozí judikaturou, ve které dospěl 

k závěrům, že činnost sportovce se zákoníku práce vymyká, a to s ohledem na specifické 

instituty ve sportu (např. způsob odměňování, způsoby ukončení smlouvy, systém 

sankcí).
120

 Je zarážející, proč soud zvolil restriktivní přístup spočívající v analýze závislé 

práce a neporovnával prvek samostatnosti se závislou činností. 

S podmínkou samostatnosti souvisí i překvapivá argumentace soudu daní z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“). Soud upozornil na fakt, že je stěžovatel registrován k DPH. 

Soud tak argumentoval zákonem o DPH
121

 ve spojení se směrnicí Rady 2006/112/ES 

ze dne 28. 11. 2006 o společném systému DPH. Dle § 5 odst. 1 zákona o DPH je osobou 

povinnou k DPH fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické 

činnosti. NSS upozorňuje na eurokonformní výklad, který požaduje, aby byl pojem 

samostatně uskutečňované ekonomické činnosti vykládán v souladu se shora zmíněnou 

směrnicí, přičemž určující je vztah podřízenosti osoby vůči jinému subjektu. Pro posouzení 

existence prvku podřízenosti je dle judikatury SDEU třeba ověřit, zda daná osoba 

vykonává svou činnost vlastním jménem, na svůj účet a na vlastní odpovědnost, jakož i to, 

zda nese hospodářské riziko spojené s výkonem takové činnosti, svobodně si určuje 

podmínky výkonu práce a sama vybírá honoráře tvořící její příjem.
122

 NSS pak závěrem 

konstatuje: „Jestliže správce daně umožnil stěžovateli registraci k DPH, implicitně tím 

vyjádřil, že provádí svou činnost samostatně, vlastním jménem a na svůj účet 

a odpovědnost.“
123

  

Jádro sportovní činnosti spočívá v nastupování do jednotlivých zápasů, fyzické a psychické 

přípravě ve formě klubem naplánovaného tréninkového procesu včetně případných 

soustředění, účasti na různých předzápasových rozborech, na klubem stanovených 

společenských, marketingových akcích a setkáních s fanoušky, respektování jednotného 

klubového oblečení apod. Jen stěží si lze představit, že by sportovec sám rozhodoval 

o tom, do jakého zápasu nastoupí či jakého tréninku se zúčastní. Je to právě klub, který 

prostřednictvím především trenéra ovlivňuje, kdy a jakým způsobem bude sportovec 

vykonávat sportovní činnost, a určuje v podstatě celkovou náplň práce sportovce. 
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 Rozsudek NSS ze 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016 – 57. bod [25]. 
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Mezi další pojmové znaky živnosti patří vykonávání činnosti vlastním jménem, 

tzn. při všech právních jednáních, které souvisejí s provozováním činnosti, vystupuje osoba 

vlastním jménem. Jinými slovy, veškeré výsledky a dosažení cílů prostřednictvím dané 

činnosti jsou přičítány právě a jen této osobě.
124

 Soud v této souvislosti poukázal 

na skutečnost, že hráč vstupuje do smluvního vztahu s fotbalovým klubem samostatně 

a vlastním jménem. Rovněž vlastním jménem fotbalovému klubu za výkon sportovní 

činnosti fakturuje a fotbalový klub hráči fakturuje ohledně svých pohledávek vůči němu.
125

    

Podmínka vlastním jménem se vztahuje na samotný výkon v tomto případě sportovní 

činnosti, kterou není uzavírání právního vztahu ještě před vykonáváním sportovní činnosti 

a ani soudem zmíněné vzájemné fakturování. Důležitý je především obsah právního vztahu 

mezi sportovcem a klubem, tvořený vzájemnými právy a povinnostmi stran. Domnívám se, 

že jádro právního vztahu tvoří závazek hráče poskytovat výkon sportovní činnosti 

a dodržovat stanovené povinnosti, aby mohl podat co nejlepší sportovní výkon. Sportovec 

nevystupuje v postavení jednotlivce, nýbrž jako člen týmu, resp. klubu, pod kterým působí. 

Sportovec se může účastnit mezinárodních, národních či regionálních soutěží pouze 

ve spojení s určitým klubem, jehož název figuruje v tabulkách daných soutěží.  

Nerozporuji, že sportovec může v určitých situacích vystupovat pod svým vlastním 

jménem. Na soupisce týmu se uvádí jméno konkrétního hráče a rovněž na dresu má 

sportovec vytištěné své příjmení pro účely jeho snadnější identifikovatelnosti na hřišti 

a odlišení od ostatních spoluhráčů. Ale podstata výkonu sportovní činnosti v kolektivních 

sportech, resp. výsledky a úspěchy, na kterých se hráč podílí, jsou a priori spojovány 

s určitým klubem.  

Posledním znakem živnosti je výkon činnosti na vlastní odpovědnost. Avšak není 

stanoveno, jakou odpovědnost zákonodárce měl na mysli. Není tedy vyloučen extenzivní 

výklad tohoto pojmu. V právním vztahu mezi sportovcem a klubem je hned několik 

odpovědnostních rovin. Nikoli individuální hráč, ale celý tým včetně trenéra, resp. klub 

odpovídá za výsledek dosažený v určité soutěži. Samozřejmě nelze opominout 

rovněž individuální odpovědnost sportovce, například za nevhodné chování na hřišti či jiné 

porušení kázně nebo občanskoprávní či dokonce trestněprávní odpovědnost za úmyslně 

způsobené zranění jinému hráči. 
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NSS připustil v nedávném rozsudku, že i tento prvek je částečně oslaben. Na jedné straně 

odkazuje na „tzv. podnikatelské riziko“
126

, spočívající v odpovědnosti hráče za splnění 

jeho závazků (např. dodržování životosprávy, tréninkového procesu, chránění zájmů 

klubu) pod hrozbou finančních sankcí v podobě smluvních pokut. Na druhé straně uvádí, 

že v případě sportovců nelze hovořit o podnikatelském riziku v pravém smyslu slova. Soud 

tento závěr odůvodňuje s odkazem na možný pokles formy sportovce, který se může 

odrazit v tom, že nebude nominován k dalšímu utkání, případně s ním klub neprodlouží 

smlouvu či bude uzavřena za méně výhodných (finančních) podmínek. Podnikatelské 

riziko je zmírněno skutečností, že hráč má po dobu trvání profesionální smlouvy zajištěn 

v podstatě fixní příjem.
127

 

Ke znakům samostatnosti, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost se NSS již vyjádřil 

ve svém dřívějším rozsudku,
128

 kde zastával spíše opačný názor, když tvrdil: „Fotbalová 

jedenáctka jistě není sborem jedenácti sólistů podnikajících nezávisle, vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost, ale vždy je týmem vystupujícím jednotně pod jedním pevně 

stanoveným jménem, s jednotným dresem, jednotnou reklamou.“ 

Neméně podstatný znak živnosti je, aby činnost byla vykonávána za podmínek 

stanovených živnostenským zákonem, tzn. musí se jednat o činnost, kterou lze podřadit 

pod jednu z živností, které jsou uvedené v přílohách č. 1 až 4 živnostenského zákona. 

S tím souvisí i odůvodnění NSS, který argumentuje samotným textem živnostenského 

zákona a prováděcího vládního nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností
129

 

(dále jen „nařízení“). Dle bodu 74. přílohy č. 4 nařízení je obsahem náplně živnosti volné 

„Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“ 

mimo jiné též „činnost výkonných sportovců, případně rozhodčích, provozovaná 

samostatně a za účelem dosažení zisku“. Soud podle mého názoru mylně použil jazykový 

výklad, když vyslovil: „Podmínky samostatnosti a za účelem dosažení zisku jsou 

v prováděcím nařízení uvedeny nadbytečně, jelikož se jedná o obecné podmínky, které musí 

být naplněny u každé živnosti. Podstatné je, že právní úprava připouští činnost výkonného 
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sportovce živnostenským způsobem, aniž by výslovně odlišovala činnost v individuálním 

a kolektivním sportu.“
130

  

Osobně se domnívám, že znak samostatnosti nadbytečně uvedený není, protože je zde 

použit ve významu samostatný neboli individuální sportovec a nikoli jako znak živnosti. 

Avšak z důvodů nevhodné formulace tvůrce předpisu dochází k těmto výkladovým 

nesrovnalostem. 

Aby se činnost dala posoudit jako provozování živnosti, je tedy nezbytné naplnění 

pojmových znaků živnosti uvedených výše kumulativně. Dále musí být splněny všeobecné 

podmínky stanovené živnostenským zákonem a zvláštní podmínky, pokud tak stanovuje 

živnostenský či zvláštní zákon. Mezi všeobecné podmínky, které musí být taktéž splněny 

současně, patří dosažení věku 18 let, svéprávnost a bezúhonnost.
131

 Současně nesmí trvat 

žádná z překážek provozování živnosti ve smyslu § 8 živnostenského zákona.
132

 

Svéprávností se rozumí způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva 

a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).
133

 Plně svéprávným se člověk stává 

dosažením zletilosti, tzn. dovršením věku 18 let. Živnost lze za určitých podmínek 

vykonávat i před dosažením 18 roku. Soud má možnost přiznat plnou svéprávnost 

nezletilému, který dosáhl věku 16 let, a to na jeho návrh a se souhlasem zákonného 

zástupce. Plnou svéprávnost lze rovněž nabýt uzavřením manželství.
134

 

Rovněž živnostenský zákon umožňuje podmínku plné svéprávnosti „nahradit přivolením 

soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování 

podnikatelské činnosti“.
135

  

Pro účely živnostenského zákona se za bezúhonnou nepovažuje „osoba, která byla 

pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin 

spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který 

ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena“.
136

 Zvláštními podmínkami 
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 Rozsudek NSS ze 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016 - 58. bod [33]. 
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 Ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
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provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon 

nebo zvláštní předpisy vyžadují.
137

 

Shrnutí 

Podle mého názoru výkon sportovní činnosti profesionálního sportovce kolektivního 

sportu nelze považovat za provozování živnostenského podnikání ve smyslu ustanovení 

živnostenského zákona ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. 

Všeobecné podmínky zpravidla naplněny budou, avšak pojmové znaky obsažené v legální 

definici živnosti v § 2 živnostenského zákona nikoli, resp. některé ano, ale pro to, aby daná 

činnost mohla být označena za živnost, musí být všechny znaky naplněny kumulativně.  

Sportovci bezpochyby vykonávají sportovní činnost soustavně a za účelem dosažení zisku. 

Avšak znaky výkonu činnosti pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost jsou značně 

oslabeny. NSS se v rozsudku ze dne 13. 7. 2017
138

 spokojil s tím, že „znaky živnosti 

v případě profesionálního fotbalového hráče nejsou naplněny v „čisté“ podobě“.  I kdyby 

tedy soudu postačilo pouze částečné naplnění těchto znaků, domnívám se, že podmínka 

samostatnosti nemůže být naplněna ani z části, a to z důvodů povahy výkonu sportovní 

činnosti, která vykazuje především znaky závislého vztahu. 

Sportovci i přes nenaplnění zákonných znaků živnosti využívají možnost zdaňovat své 

odměny jako příjmy ze živnostenského podnikání. Tento daňový režim totiž sportovcům 

umožňuje uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % z příjmů z jejich činnosti. Proti této praxi 

v poslední době vystoupili správci daně, když se zaměřili na důslednější kontrolu 

daňových přiznání sportovců. Pokud bylo daňovou kontrolou zjištěno, že na uplatnění 

zvýhodněných paušálních výdajů nemají nárok, dodatečnými platebními výměry doměřili 

částku zvýšenou o penále, kterou byli sportovci povinni uhradit.  

Tento postup a stanovisko správců daní byl potvrzen Krajským soudem v Českých 

Budějovicích v rozsudku ze dne 23. 9. 2016, č. j. 51 Af 4/2016 - 30. Avšak rozsudek 

NSS
139

 snahu správce daně o zavedení sjednoceného a konzistentního postoje FÚ vůči 

sportovcům odmítl. NSS vyjádřil názor: „(…) pokud je možné vykonávat samostatnou 

činnost profesionálního sportovce (…) jako živnostenské podnikání, nebo jako nezávislé 

povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který 
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 Rozsudek NSS ze 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016 - 54. 
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je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu.“
140

 NSS nezpochybnil, ba dokonce potvrdil, 

že sportovci kolektivních sportů mohou za splnění formálního požadavku – získání 

živnostenského oprávnění – vykonávat sportovní činnost jako živnost a pro daňové účely 

být v postavení živnostníků.  

 3.3 Sportovec jako osoba vykonávající nezávislé povolání 

Poslední variantou, kterou je možné zdaňovat příjmy z výkonu sportovní činnosti, 

je způsob dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů, kam spadají příjmy z výkonu 

nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních právních 

předpisů, za podmínky, že se nejedná o příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních 

z příjmů. 

Pro posouzení, zda příjmy z výkonu sportovní činnosti mohou být zařazeny do kategorie 

příjmů z výkonu nezávislého povolání, je nezbytné si apriorně vymezit legislativní pojem 

„nezávislé povolání“. Právní řád ČR legální definici toho, co se rozumí nezávislým 

povoláním, nebo alespoň demonstrativní výčet činností, které by pod tento pojem spadaly, 

neobsahuje. Z čistě jazykového hlediska se jedná o činnost, která není živností 

ani podnikáním podle zvláštních právních předpisů a která je vykonávaná nezávisle.  

Určité vodítko poskytl NSS v rozsudku ze dne 21. 9. 2011.
141

 NSS stanovil, že ve vztahu 

k obsahu termínu „nezávislé povolání“ lze podpůrně využít § 22 odst. 1 písm. f) bod 1. 

zákona o daních z příjmů, kde se v souvislosti s daňovými nerezidenty operuje s pojmem 

„nezávislá činnost“ a kde se demonstrativně vyjmenovávají profese, které se zařazují 

do této kategorie. „Při vědomí, že některé z tam uvedených činností je třeba považovat 

za podnikání podle jiných právních předpisů (architekt, lékař, inženýr, právník), lze 

za nezávislá povolání považovat i např. výkonné umělce, sportovce, jejich trenéry, 

rozhodčí, artisty apod.“
142

 NSS tak na základě výkladu předmětných ustanovení zákona 

o daních z příjmů výslovně činnost sportovců zařadil mezi nezávislé činnosti, resp. mezi 

nezávislá povolání.  

Soud dále specifikuje, co je pro zmíněné profese charakteristické, přičemž zdůrazňuje 

kreativitu a samostatnost při volbě způsobu, jakým bude dosaženo předem stanoveného 
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 Rozsudek NSS ze 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016 - 54. bod [35]. 
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 Rozsudek NSS ze dne 21. 9. 2011, č j. 8 Afs 56/2010 - 73. 
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 Rozsudek NSS ze dne 21. 9. 2011, č j. 8 Afs 56/2010 - 79. bod [24]. 
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výsledku.
143

 Zakomponování prvku kreativity do sportovního výkonu hráče při samotném 

utkání je velmi oceňováno. Kreativita je tak rysem, který hraje určitou roli při posuzování 

povahy sportovní činnosti jako činnosti nezávislé. Naopak pro výkon sportovní činnosti, 

jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, není typická nezávislost a samostatnost.  

Rozsudek NSS ze dne 13. 7. 2017
144

 zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Českých 

Budějovicích (dále jen „KS“) ze dne 23. 9. 2016, č. j. 51 Af 4/2016 - 30. Rozhodnutí soudu 

nižší instance je důležité v této pasáži práce zmínit z důvodu jeho argumentace, která 

potvrdila závěr správce daně, který posoudil příjmy z výkonu sportovní činnosti jako 

příjmy z výkonu nezávislého povolání. Odměny sportovců kolektivních sportů by tedy 

měly být zdaňovány dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů, kdy je možné 

uplatnit daňové výdaje ve výši 40 % z příjmů pocházejících ze sportovní činnosti.  

Správce daně neshledal ve výkonu sportovní činnosti naplnění znaku samostatnosti. KS 

pak vyslovil, že sdílí názor správce daně, když stanovil: „Samostatností je nutno chápat 

absenci závislosti, kdy prvek řízení jinou osobou je zcela potlačen. (…) Fotbalový hráč by 

musel sám o sobě rozhodovat, zda bude nastupovat k jednotlivým utkáním, zda se bude 

účastnit tréninku, zda bude respektovat pokyny trenéra apod. (…). Proto lze shrnout, že 

profesionální fotbaloví hráči sice vykonávají svou činnost soustavně, nikoliv však 

samostatně, převážně nikoliv vlastním jménem a za výsledky sportovního klubu nenesou 

přímou odpovědnost a nesoutěží nezávisle, neboť jsou vázáni pokyny trenérů a vedení 

sportovního klubu. Vzhledem k charakteru tohoto sportu se činnost fotbalisty vymyká 

znakům, které jsou základní podmínkou živnosti.“
145

  

Na první pohled může být dosti matoucí, že osobně vykonávaná činnost veřejně 

vystupujících sportovců je výslovně uvedena § 22 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona o daních 

z příjmů. Ale jedná se pouze o vynětí části příjmů plynoucích ze závislé činnosti 

z § 22 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů z důvodu zařazení tohoto okruhu příjmů 

pod příjmy zdaňované srážkou.
146

  

Jako podnět k zamyšlení může být skutečnost, že v původním znění zákona o daních 

z příjmů byla činnost sportovců do § 22 explicitně zařazena. Byla vyňata až s účinností 
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novely zákona o daních z příjmů č. 210/1997 Sb.,
147

 kdy § 22 odst. 1 písm. f) bod 1. 

zákona o daních z příjmů dostal současnou podobu. Je tedy otázkou, zda vynětí činnosti 

sportovců má určitý hlubší význam či se jedná o pouhé opomenutí zákonodárce. Avšak 

označit sportovní činnost vykonávanou v kolektivních sportech, která vykazuje zřetelnou 

míru závislosti, za výkon nezávislého povolání evokuje zřejmý rozpor.  

Důvodová zpráva k této novele v pasáži týkající se § 22 dost. 1 písm. f) přímo říká, že se 

jedná o rozdělení dvou skupin tzv. svobodných povolání. Přičemž výslovně uvádí, že 

„na jedné straně se jedná o výkonné umělce a sportovce, (…) a na druhé straně se jedná 

o právníky, lékaře, architekty, (…)“.
148

 Text důvodové zprávy tak potvrzuje, že tyto 

profese lze řadit mezi tzv. svobodné (nezávislé) povolání. Zároveň lze z důvodové zprávy 

implicitně dovodit, že k vynětí činnosti sportovců z textu zákona došlo spíše z důvodů 

legislativního opomenutí než z důvodu odlišného vnímání sportovní činnosti, například 

ve srovnání s činností výkonných umělců.  

Shrnutí 

V prvé řadě bych upozornila na nesjednocené pojmosloví týkající se této oblasti. V jednom 

případě je uvedena nezávislá činnost, v dalším nezávislé povolání a jinde se objevuje 

svobodné povolání. Tento stav není žádoucí pro srozumitelnost právních předpisů.  

Osobně se domnívám, že judikatura NSS si v posuzování otázky, zda mohou příjmy 

sportovce z výkonu sportovní činnosti spadat do kategorie příjmů z výkonu nezávislého 

povolání, v určitých pasážích v citovaných rozsudcích protiřečí. Rozpor spočívá 

v posuzování znaku samostatnosti. NSS v rozsudku ze dne 21. 9. 2011
149

 výslovně zařadil 

činnost sportovců mezi tzv. nezávislá povolání. Přičemž ale dodal, že je potřeba 

pro označení činnosti za nezávislé povolání, aby v této činnosti byl přítomen prvek 

kreativity a samostatnosti, resp. nezávislosti. Zároveň se ale v jiném rozsudku
150

 zabýval 

právě povahou sportovní činnosti z hlediska prvku samostatnosti, kde zastával názor, že 

„(...) Fotbalová jedenáctka jistě není sborem jedenácti sólistů podnikajících nezávisle, 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, ale vždy je týmem vystupujícím jednotně 

pod jedním pevně stanoveným jménem, s jednotným dresem, jednotnou reklamou.“. 
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Souhrnně řečeno, v jednom rozsudku soud implicitně přiznal sportovní činnosti 

požadovaný rys samostatnosti, když jí výslovně zařadil mezi nezávislá povolání, například 

vedle umělců, lékařů a advokátů, a v dalším rozhodnutí její samostatnost popřel.  

Ani nejnovější rozsudek NSS
151

 neujasnil postavení sportovce jako OSVČ vykonávající 

nezávislé povolání. NSS zde upozornil na vnitřně rozporný závěr KS, který tvrdil, že se 

v daném případě „nejedná o výkon samostatné činnosti, a proto je nutné činnost zařadit 

jako jinou samostatně výdělečnou činnost ve smyslu § 7 odst. 2 písm. b) zákona o daních 

z příjmů“. Na to NSS reagoval: „Pokud by skutečně nebyl naplněn znak samostatnosti, 

nemohl by být příjem stěžovatele vůbec posouzen jako příjem dle § 7 zákona o daních 

z příjmů, tedy ani jako příjem z nezávislého povolání.“
152

 NSS uzavřel, že vykonávání 

sportovní činnosti naplňuje všechny pojmové znaky živnosti včetně prvku samostatnosti. 

V odůvodnění se však omezil pouze na otázku, zda lze sportovní činnost považovat 

za výkon živnostenského podnikání, ale již se podrobněji nezabýval naplněním znaků 

nezávislého povolání. 

Výše zmíněná důvodová zpráva a rozsudek NSS ze dne 21. 9. 2011, č. j. 8 Afs 56/2010-73 

výslovně zařazují činnost sportovců do kategorie tzv. nezávislých povolání (nezávislých 

činností, svobodných povolání). Mimo to byla rovněž sportovní činnost už v minulosti 

explicitně zakotvena v zákoně o daních z příjmů, konkrétně zahrnuta mezi nezávislé 

činnosti v § 22 odst. 1 písm. f) bod 1.  

Vnímání sportovců jako osob vykonávajících nezávislé povolání mělo nebo stále má 

určitou oporu v českém právním řádu. A pokud je dán zájem na zachování určité míry 

kontinuity stávající praxe, konformnější variantou je jednoznačně posuzování sportovců 

jako osob vykonávajících nezávislé povolání než jako osob provozujících živnost.  

Přesto jsem přesvědčena, že se v případě sportovců kolektivních sportů vůbec nejedná 

o příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů, nýbrž o příjmy ze závislé 

činnosti podle § 6 zákona daních z příjmů, a to na základě materiálního posouzení 

sportovní činnosti, která vykazuje znaky vázanosti a závislosti sportovce na klubu, 

pod kterým hráč působí.   
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4 Shrnutí stavu de lege lata a návrhy de lege ferenda 

Organizace soutěží a činnost sportovních klubů je zastřešována především sportovními 

svazy, které mají postavení právnických osob ve formě spolků. Spolky tak na základě 

samostatnosti, kterou jim přiznává OZ, vytváří systém sportovních norem, které se vztahují 

na členy spolku jednotlivých sportovních odvětví. Prostřednictvím tohoto spolku a jím 

vytvořených pravidel daná sportovní disciplína organizuje své záležitosti. V důsledku toho 

je situace v ČR taková, že vztahy vznikající ve sportovním prostředí jsou, vzhledem 

k neexistenci právní regulace sportu, upraveny v podstatě pouze vnitřními předpisy spolků 

(např. stanovami, řády, směrnicemi, zásadami).  

Právní úprava profesionálního sportu je vedle systému předpisů vytvářených sportovními 

svazy odkázána na judikaturu NSS a na dlouhodobou praxi zavedenou v rámci českého 

profesionálního sportu. Zákon o podpoře sportu jako jediný výhradně sportovněprávní 

předpis neobstojí v konfrontaci s potřebami profesionální sportu jako celosvětově 

rozšířeného fenoménu.  

V následující kapitole se pokusím shrnout současný stav posuzování sportovců z pohledu 

daně z příjmů FO s důrazem na sporné a problémové otázky, které otřásají právní jistotou 

jak na straně odborné veřejnosti, tak sportovní praxe. Pozornost bude věnována především 

judikatuře NSS, která vyplňuje mezery zejména ve veřejnoprávních předpisech 

dotýkajících se statutu profesionálních sportovců. Předmětem rozboru bude z důvodu 

aktuálnosti rozsudek NSS ze dne 13.  7. 2017 
153

 (dále také „předmětný rozsudek“). 

 4.1 Postavení sportovců optikou NSS v kauze „Lafata“ 

V předchozí kapitole jsem analyzovala postavení sportovců z pohledu daně z příjmů FO 

v teoretické a juristické rovině s ohledem na znění souvisejících zákonů. Neméně důležitá 

je ale otázka, jakým způsobem postupují vůči sportovcům a jejich příjmům správci daně, 

resp. jaká je aktuální správní praxe. Před vyhlášením předmětného rozsudku správci daně 

učinili razantní krok, když posoudili výkon sportovní činnosti jako výkon nezávislého 

povolání a nikoli jako provozování živnosti, i přesto, že sportovec disponoval příslušným 

živnostenským oprávněním.  
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Avšak na základě předmětného rozsudku správci daně musejí přizpůsobit svou správní 

praxi při zdaňování příjmů profesionálních sportovců. Po nabytí právní moci předmětného 

rozsudku GFŘ vydalo sdělení,
154

 kde uvádí, jak budou správci daně postupovat 

vůči sportovcům zejména v kolektivních sportech s ohledem na závěr NSS vyplývajícího 

z předmětného rozsudku.
155

 Pokud sportovec disponuje příslušným živnostenským 

oprávněním, může své příjmy zdaňovat dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, 

tedy uplatňovat paušální výdaje ve výši 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání 

(pokud neuplatní prokazatelně vynaložené výdaje). Pokud sportovec příslušné 

živnostenské oprávnění nemá, bude jeho příjem zdaňován dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona 

o daních z příjmů a bude moci uplatnit paušální výdaje ve výši jen 40 % z příjmů z výkonu 

nezávislého povolání. Toto je tedy současný výklad postavení sportovce ve smyslu zákona 

o daních z příjmů, který musí správci daně respektovat a uplatňovat.  

NSS dospěl k závěru, že pokud nejasná právní úprava umožňuje vykonávat samostatnou 

činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů jako živnostenské 

podnikání, nebo jako nezávislé povolání, nelze za stávajícího právního stavu daňový 

subjekt nutit, aby zvolil daňový režim výhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud 

tedy hráč vykonává sportovní činnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, 

bude na něj nahlíženo jako na živnostníka ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních 

z příjmů.
156

 Nezodpovězenou otázkou je, jakou právní úpravu a její neujasněnost měl NSS 

na mysli.  

Podle mého názoru tímto závěrem dal NSS do rukou sportovců nástroj, díky kterému si 

v podstatě sami sportovci budou určovat, jakému daňovému režimu budou podléhat jejich 

příjmy. To popírá jiný závěr, ke kterému dospěl NNS v rozsudku ze dne 31. 3. 2004,
157

 

když vyslovil: „Pro stanovení veřejnoprávní daňové povinnosti není rozhodné, jaký 

smluvní typ účastníci volili ve sféře práva soukromého; rozhodné je to, jak je obsah úkonu 

definován pro účely zdanění v právu veřejném. Zatímco předpisy soukromého práva 

umožňují subjektům si zvolit, jakým právním úkonem zamýšlený právní vztah založí (…), 
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veřejnoprávní předpisy daňové nedávají již subjektům volbu v tom, jakým způsobem příjem 

z uzavřeného právního vztahu mohou zdanit.“ 

Domnívám se, že NSS tak nepřímo popřel vrchnostenský charakter veřejného, 

resp. daňového práva a upřednostnil právo soukromé. Zároveň soud poskytl ještě větší 

volnost, než jaká byla doposud regulaci právních vztahů vznikajících v oblasti kolektivních 

sportů poskytována. Ostatní poplatníci (zaměstnanci) nemají možnost ovlivnit výši 

odvedené daně pomocí manipulace s výdaji uplatněnými prokazatelně či v paušální výši. 

Sportovci, kteří disponují živnostenským oprávněním (které lze poměrně snadno a levně 

získat), mohou uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % z příjmů, aniž by utratili ad absurdum 

korunu měsíčně. Tato teorie není daleko od pravdy, neboť jak vyplývá z hráčských smluv, 

veškeré vybavení potřebné k výkonu sportovní činnosti (dres, kopačky, klubové sportovní, 

společenské a volnočasové oblečení) se zavazuje zajistit sportovní klub, pod kterým hráč 

působí. Je tedy otázkou, zda tento postoj ke zdaňování příjmů sportovců není 

nespravedlivý a diskriminační vůči ostatním daňovým poplatníkům.  

Soud v tomto případě upřednostnil formální pojetí právního poměru mezi sportovcem 

a klubem před materiálním posouzením, když uzavřel, že pro způsob zdanění příjmů 

sportovce je určující, zda sportovec disponuje (formálním) živnostenským oprávněním. 

Materiální stránka vztahu mezi sportovcem a klubem tak není vůbec zohledňována. Tímto 

stanoviskem NSS popřel závěry své předchozí judikatury, kde zdůrazňoval materiální 

posuzování právního poměru mezi  sportovcem a klubem. 

NSS v rozsudku zkoumal naplnění znaků legální definice živnosti a došel k závěru, 

že  znaky požadované živnostenským zákonem jsou naplněny, ač ne v „čisté“ podobě. 

Jednalo se především o prvky samostatnosti, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

Je  překvapující, že soud se spokojil s neúplným naplněním zákonných znaků. Soud 

argumentoval různými situacemi, ve kterých sportovec vystupuje samostatně, vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost. Domnívám se, že zákonné znaky živnosti by měly být 

naplněny ve všech fázích provozování živnosti kumulativně, a nejen pouze v určitých 

z kontextu vytržených situacích.  

NSS konstatoval, že nehodlá zpochybnit svou předchozí judikaturu.
158

 Avšak ve svém 

dřívějším rozsudku ze dne 21. 1. 2014
159

 uvedl, že „Fotbalová jedenáctka jistě není sborem 
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jedenácti sólistů podnikajících nezávisle, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 

ale vždy je týmem vystupujícím jednotně pod jedním pevně stanoveným jménem, 

s jednotným dresem, jednotnou reklamou.“.  

Zároveň je důležité odlišovat znak samostatnosti ve smyslu nevázanosti či nezávislosti 

na určitý subjekt a volní vlastnost spočívající ve schopnosti samostatného rozhodování. 

Častý argument, který potvrzuje samostatnost sportovce kolektivního sportu při výkonu 

jeho činnosti, spočívá v tvrzení, že samostatné vyhodnocení situace (zda fotbalista zvolí 

střelu do horního či dolního rohu branky) a schopnost samostatného rozhodování je 

nezbytným předpokladem pro řádný výkon sportovní činnosti. Vrcholoví manažeři, 

IT pracovníci, techničtí inženýři, finanční a personální odborníci a v podstatě každý 

zaměstnanec musejí být schopni vykonávat svou práci samostatně, i když ji vykonávají 

v závislém postavení vůči svým nadřízeným. NSS tuto mnohoznačnost slova 

„samostatnost“ nerespektuje a zaměňuje. 

Pojem „samostatnost“ a jeho použití v mnoha významech je problém rovněž v nařízení, 

kde je podle mého názoru použito ve smyslu odlišení sportovců věnujících se kolektivním 

a individuálním sportům a nikoli pouze pro zopakování znaků živnosti. A to není jediné 

úskalí nařízení. Ustanovení čl. 78 Ústavy ČR
160

 dává vládě oprávnění vydávat nařízení 

k provedení zákona a v jeho mezích. Ustanovení § 73a živnostenského zákona obsahuje 

zákonného zmocnění, na základě kterého je vláda oprávněna vydat předpis k provedení 

živnostenského zákona.  

Je tedy otázkou, zda se nařízení skutečně v mezích zákona pohybuje a neprovádí 

předmětné ustanovení živnostenského zákona příliš extenzivně. Obor živnosti nazvaný 

„Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“ 

ani zdaleka neevokuje sportovní činnost jak kolektivních, tak individuálních sportovců, 

která je podle mého soudu začleněna do tohoto nařízení nad rámec stanovený 

živnostenským zákonem. Jen stěží lze ve výkonu sportovní činnosti nalézt prvek provozu 

a organizování. Soud se předmětným nařízením, resp. jeho zákonností vůbec nezabýval 

a bez dalšího ho na výkon sportovní činnosti aplikoval.  

Předchozí kapitola analyzovala sportovní činnost a aplikovala na ní znaky závislé činnosti, 

živnosti a nezávislého povolání. Z rozboru podle mého názoru vyplývá, že výkon sportovní 

činnosti nelze podřadit pod kategorii samostatných výdělečných činností ve smyslu 
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§ 7 zákona o daních z příjmů. V prvé řadě nedojde k naplnění znaků legální definice 

živnosti ve smyslu § 2 živnostenského zákona. Jen těžko si lze představit situaci, kdy bude 

sportovec věnující se kolektivnímu sportu tento sport vykonávat samostatně jako sólový 

hráč a hrát například fotbal, hokej, či házenou bez návaznosti na nějaký klub.  

Sportovci nestačí disponovat pouze živnostenským oprávněním, aby bez dalšího mohl 

svou činnost vykonávat. Musí se dobrovolně zavázat vykonávat sportovní činnost 

pro určitý sportovní klub, pod kterým může svou činnost plnohodnotným způsobem 

provozovat. Klub je subjektem, který určuje, v jaké době a jakým způsobem bude 

sportovec pracovat (jestli nastoupí do daného utkání, jaký bude zvolen herní systém 

a taktika). Sportovec je v rámci svého povolání odkázán na rozhodnutích klubu, 

resp.  trenéra a dalších členů realizačního týmu. 

Soud se v předmětném rozsudku zabýval otázkou, zda by činnost sportovců nenaplňovala 

znaky závislé činnosti, resp. závislé práce pouze v jednom bodě své argumentace 

a bez bližší analýzy odkázal na dřívější rozsudky s konstatováním, že se „(…) činnost 

sportovce pojmovému vymezení závislé činnosti sice velmi blíží, nicméně nedosahuje její 

intenzity“.
161

 Je otázkou, zda soud neměl na mysli spíše pojem „závislá práce“. Zároveň 

dodal, že se tato sportovní činnost vymyká zákoníku práce instituty typicky se 

vyskytujícími v právních vztazích mezi klubem a sportovcem.
162

   

Argumentace NSS v předmětném nařízení není z velké části přesvědčivá. Avšak pasáž, kde 

NSS upozornil na vnitřně rozporný závěr správce daně, který nejdříve tvrdí, že se v případě 

sportovní činnosti z důvodu absence prvku samostatnosti nejedná o výkon samostatné 

výdělečné činnosti ve formě živnosti a následně tuto činnost řadí mezi jiné samostatné 

výdělečné činnosti, je pádné odůvodnění. Jak správně NSS hodnotí, pokud by nebyl 

naplněn znak samostatnosti, nemohl by být příjem sportovce vůbec posouzen dle § 7 

zákona o daních z příjmů.
163

  

Zároveň soud upozorňuje na skutečnost, že až do roku 2015 nebylo posuzování sportovců 

jako živnostníků zpochybněno ze strany správce daně ani živnostenského úřadu. 

Nadto NSS konstatuje, že je nepřípustné, aby správce daně registroval sportovce k DPH 

(když zákonnou podmínkou registrace k této dani je výkon samostatné ekonomické 
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činnosti vlastním jménem na vlastní odpovědnost), přičemž stejný správce daně pak 

zhodnotí, že sportovec předmětnou činnost samostatně, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost nevykonává a nenaplňuje tak znaky živnosti požadované zákonem.
164

 

Je nemyslitelné, aby podle jednoho zákona byla činnost posouzena určitým způsobem 

a dle jiného zákona totožná aktivita vnímána zcela opačně. Je zřejmé, že by se správní 

praxe musela sjednotit, aby samostatnost byla posuzována u všech daní shodně.  

Je otázkou, zda argumentace jiným zákonem než tím, který právně upravuje tuto 

problematiku, je správně zvolená. Není pravidlem, že každý sportovec je registrován 

k DPH. V případě stěžovatele bylo možné argumentovat zákonem o DPH vzhledem k výši 

jeho příjmů. Avšak ne všichni sportovci dosahují takových částek, aby byli povinni 

registrovat se k DPH. Přesto NSS svou argumentaci zobecnil a vztáhl na všechny 

sportovec bez ohledu na výši jejich příjmů.  

Veškeré výkladové potíže pramení z absence zákonné úpravy profesionálního sportu, 

z které by vyplývalo postavení sportovců z pohledu veřejnoprávních předpisů. Správci 

daně a živnostenské úřady nemají zákonnou oporu, o kterou se mohou v případě zdaňování 

příjmů sportovců opřít a jsou odkázáni na rozhodovací činnost NSS, který svým výkladem 

vyplňuje toto právní vakuum. NSS i přes nátlaky ze strany odborné veřejnosti 

a mezinárodních sportovních organizací stále toleruje dlouhodobě zavedenou praxi v ČR 

ve vnímání sportovců jako OSVČ. Brání tak zažitý systém a chrání profesionální sport 

před následky (zejména finančními), které by mohly nastat, kdyby se výkon sportovní 

činnosti podřadil pod závislou činnost ve smyslu zákona o daních z příjmů. Možným 

tématem diskuze by byla také myšlenka, zda NSS svým postojem nepřispívá k legalizaci 

zřetelného švarcsystému.
165

  

NSS ve své předchozí judikatuře připouštěl, že sportovci z pohledu daně z příjmů 

fyzických osob mohou vykonávat závislou činnost či nezávislé povolání, tzn. jejich 

odměny za výkon totožné činnosti mohou podléhat dvěma různým režimům zdanění. Nyní 

soud dovedl svou toleranci ještě na vyšší úroveň, když povolil možnost trojího daňového 

režimu pro tutéž činnost. Soud by měl svou rozhodovací činností přispívat k budování 

právní jistoty, avšak tímto závěrem ji spíše narušil. 
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 4.2 Návrhy de lege ferenda 

Oblast profesionálního sportu je právně velmi neujasněná a nejednoznačná. Praxe 

ani doktrína tak nemá pevné základy, z kterých by mohla odvodit, které z možných řešení 

nejlépe odpovídá znění a smyslu relevantní právní úpravy. Proto, jak se ukázalo, může 

docházet k situacím, že orgány veřejné správy a soudy právě z důvodu této nevyjasněnosti 

zastávají v konkrétním případě protichůdná stanoviska.  

Podle mého názoru existují tři reálné varianty, jak odstranit právní nejistotu, spočívající 

v absenci zákonné úpravy profesionálního sportu. Jednotlivé návrhy, jak ustálit a sjednotit 

právní status sportovce, se odlišují v jejich formální stránce, tedy právní závazností. 

Obsahová stránka řeší, zda je sportovec v postavení osoby vykonávající závislou činnost, 

živnostenské podnikání anebo nezávislé povolání. 

Co se týká obsahové stránky, tak z analýzy jednotlivých možností jednoznačně vyplývá, že 

sportovní činnost by měla být výslovně podřazena pod závislou činnost a příjmy sportovce 

by měly podléhat daňovému režimu dle § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona o daních 

z příjmů. Připouštím, že toto řešení by zvýšilo náklady klubu na jednotlivé hráče o více jak 

třetinu dosavadních výdajů. Tento (hlavní) argument klubů by mohla vyřešit novelizace 

práva sociálního zabezpečení spočívající ve snížení rozdílů výše odvodového zatížení 

mezi zaměstnanci a OSVČ, které je nyní velice nerovnoměrně rozloženo.
166

  

Formální stránka návrhů de lege ferenda už není tak jednoznačná ve srovnání s obsahovou 

stránkou, neboť nabízí více možných variant řešení. NSS dal zřetelně najevo, že nehodlá 

měnit svou dlouhodobou judikaturu. Z jeho strany tedy nelze očekávat změnu postoje 

k analyzované problematice. Ani novela zákona o daních z příjmů není vhodné řešení. 

Kazuistika by narušila obecnost zákona,
167

 který má poskytnout právní rámec 

pro kodifikovanou oblast a vyhnout se úpravě konkrétních případů. 

První možné řešení spočívá v novelizaci předmětného vládního nařízení, které z výše 

uvedených důvodů není v souladu s živnostenským zákonem a jehož ustanovení nejsou 

formulována jednoznačným způsobem, což způsobuje výkladové potíže. Novelou by 

z bodu č. 74 přílohy č. 4 nařízení měla být odstraněna činnost výkonných sportovců, ať už 

se jedná o sportovce individuálních či kolektivních sportů, poněvadž výkon sportovní 
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činnosti nenaplňuje zákonné znaky živnosti a už vůbec obsahově neodpovídá živnosti, 

která je označena jako „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 

sportovní činnosti“. Ale nemyslím si, že by tato varianta vnesla do otázky, zda sportovec 

vykonává závislou činnost či je OSVČ, potřebnou míru právní jistoty, neboť by stále 

absentovala právní regulace postavení sportovců. Výhodou takového řešení by byla 

skutečnost, že by se činnost výkonných sportovců dostala mimo oblast živnostenské právní 

úpravy.
168

 

Dalším návrhem je upravit zdaňování příjmů sportovců ve formě pokynu, který je 

oprávněno vydávat GFŘ. Pokyn by sjednotil interpretační praxi příslušných ustanovení 

zákona o daních z příjmů (§ 6 a § 7 tohoto zákona). V důsledku toho by byl uplatňován 

jednotný postup správních orgánů, resp. správců daně. Metodický pokyn by vymezoval, 

jakým způsobem by správci daně měli postupovat vůči sportovcům a dle jakého daňové 

režimu by měly být zdaňovány jejich příjmy.  

Avšak problém tohoto řešení spočívá v tom, že pokyn představuje pouze interní normu, 

kterou nelze označit za obecně závazný právní předpis. Nejedná se o právní normu, 

na kterou je nahlíženo jako na odvozený pramen práva, mimo jiné i proto, že k jejich 

vydání chybí potřebné zákonné zmocnění.
169

 Na druhou stranu je pokyn závazný 

pro správce daně v rámci subordinační struktury, čímž by se vytvořila správní praxe, která 

by byla zárukou, že nebude docházet ve stejných případech k odlišným postupům různých 

správců daně. Lze tedy usoudit, že vázanost správce daně interními předpisy má na základě 

praxe uplatňované v souladu s těmito normativními instrukcemi i dopad směřující 

mimo finanční správu, tzn. vůči daňovým poplatníkům.
170

  

NSS by nemohl oponovat tomuto názoru, protože by tak popřel závěry své předchozí 

judikatury. Soud už dříve připustil, že ač interní pokyny nemohou regulovat práva 

a povinnosti soukromých osob, nejsou pro tyto osoby zcela bez právního významu, 

a to z důvodu vytvořené správní praxe.
171

 Ale je otázkou, zda by NSS akceptoval 

obsahovou stránku tohoto řešení, spočívající v nazírání na sportovce jako na osoby 
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vykonávající závislou činnost, když nyní jednoznačně zaujal stanovisko ve vnímání 

sportovců jako OSVČ. 

Na závěr uvedu možné řešení, které jako jediné z možných návrhů je schopné reflektovat 

specifičnost profesionální sportu komplexně pro účely vytvoření obecného právního rámce 

pro fungování sportu. Tato varianta, resp. její realizace je ale z velké části odkázaná 

na politickou průchodnost na zákonodárné půdě. Profesionální sport by si zasloužil přijetí 

nového speciálního zákona o sportu. Domnívám se, že pouhá novelizace nynějšího zákona 

o podpoře sportu by nepřinesla tížený efekt. Muselo by se jednat o opravdu rozsáhlou 

změnu tohoto zákona s přihlédnutím k jeho stručnému obsahu o osmi paragrafech. 

Před českým zákonodárcem nemusí stát na první pohled nesnadný úkol s ohledem 

na skutečnost, že většina evropských zemí již speciální sportovní předpis přijala, a je tedy 

možné nechat se inspirovat současnou zahraniční praxí. 

Na našem území je sport do značné míry autonomní oblastí. Proto je nezbytné, 

aby zákonodárce dokázal najít odpovídající intenzitu státních zásahů do sportovního 

sektoru, aby sport nebyl ze strany státu zbytečně omezován, nebránil mu v rozvoji a byl 

mu dán dostatečný prostor pro vlastní regulaci v rámci jednotlivých sportovních odvětví. 

Stát by měl stanovit pouze právní rámec, v němž by se tvůrci čistě sportovních norem 

pohybovali. ČOV spolu s ČUS by tak mohly převzít větší odpovědnost na úseku provádění 

celostátní sportovní politiky přijímáním obecných sportovních předpisů. Ty by pak 

následně byly konkretizovány a prováděny jednotlivými sportovními svazy (např. FAČR, 

ČSH) dle aktuální potřeby.  

Stát by měl ve speciálním zákoně upravit oblasti, na kterých má zájem, aby byly upraveny 

na úrovni zákona. Pro účely veřejnoprávních předpisů nemohou být některé oblasti 

regulovány pouze vnitřním předpisy ČOV či interními dokumenty sportovních svazů, 

ale musí být upraveny v předpisu, který zajistí jeho závaznost a vynutitelnost vůči všem 

subjektům. 

Nyní budou uvedené oblasti, které by nový zákon jednoznačně upravovat měl (co se týká 

sportovců kolektivních sportů). Speciální právní regulace sportu by měla v každém případě 

respektovat jeho vnitřní rozmanitost (existenci několika sportovních odvětví, které se dají 

dělit podle různých kritérií). S tím souvisí i naléhavá potřeba definičního vymezení sportu, 

resp. sportovní činnosti s ohledem na možné úrovně jejího výkonu, tj. potřeba specifikace 

vrcholového, výkonnostního a amatérského sportu. V návaznosti na to je nutné 
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kategorizovat sportovce, s důrazem na základní odlišení sportovců věnujících 

se kolektivním a individuálním sportům, rozlišení profesionálního a amatérského 

sportovce. Vymezení pojmu „profesionální sportovec“ by mělo rovněž zahrnovat 

možnosti, v jakém postavení může sportovec být, které by se odvíjelo od obsahu 

smluvního ujednání, které by účastníci právního vztahu zvolili pro úpravu vzájemných 

práv a povinností. Povahu závazkového vztahu sportovce a klubu by zákon rovněž měl 

specifikovat a vymezit pravidla, za jakých podmínek a předpokladů by tento vztah 

vykazoval znaky závislého či nezávislého vztahu.  

Domnívám se, že sportovci kolektivních sportů by měli vždy vystupovat v závislém 

postavení vůči klubu, který reprezentují. Proto by jako kritérium mohlo být stanoveno, 

že závislý je ten sportovec, který se nemůže účastnit dané soutěže bez vázanosti na určitý 

klub či sportovní svaz. Vázanost by měla být posuzována materiálně, 

tedy podle skutečného obsahu závazku mezi sportovcem a klubem.  

Výkon sportovní činnosti se vymyká některým ustanovením zákoníku práce, proto její 

výslovné podřazení pod režim zákoníku práce nepřichází do úvahy. Ale na druhou stranu 

aplikace určitých institutů z oblasti pracovněprávních poměrů na právní vztahy 

mezi sportovcem a klubem by byla žádoucí.  Jedním z řešení, které by představovalo určitý 

kompromis, je formulovat právní poměr mezi klubem a sportovcem jako jeden z dalších 

pracovněprávních vztahů. Pokud lze připustit, že výkon sportovní činnosti naplňuje 

v určité míře
172

 znaky závislé práce, tak pokud by byl profesionální sport upraven 

zvláštním zákonem, nemusí být závislá práce vykonávaná výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce.
173

 Zákoník práce by byl aplikován 

na výkon sportovní činnosti buď na principu subsidiarity, tj. vždy pokud by zákon o sportu 

nestanovil jinak, nebo na principu delegace, tj. pokud by to zákon o sportu výslovně 

stanovil.  

V zákoně o sportu by tedy byly upraveny instituty typické pro pracovněprávní vztahy, ale 

v modifikované podobě a přizpůsobené požadavkům profesionálního sportu. Jednalo by se 

zejména o zvláštní smluvní typ (např. smlouva o výkonu profesionální sportovní činnosti), 

kterým by byl právní poměr mezi sportovcem a klubem založen. Zákon by dále upravoval 

náležitosti smluvního typu, práva a povinnosti účastníků, způsob odměňování, pracovní 
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dobu, dobu odpočinku, způsoby ukončení právního vztahu, výpověď, výpovědní lhůtu, 

dovolenou, překážky ve výkonu sportovní činnosti apod.  

Pokud by vztah byl označen za jiný pracovněprávní poměr, který je upraven zvláštním 

zákonem, nebyly by pochybnosti o právním postavení sportovců jako osob vykonávajících 

závislou činnost. Příjmy z výkonu sportovní činnosti v kolektivních sportech by byly 

jednoznačně zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. 

zákona o daních z příjmů. Nutno zmínit, že tato na české poměry radikální změna 

by neměla dopad pouze do práva finančního, ale i do pracovního práva a do oblasti 

sociálního zabezpečení.  

Na zaměstnavatele – sportovní klub – by byly přeneseny odvodní povinnosti, a to daňové 

odvody a hrazení pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Postavení sportovců jako 

zaměstnanců by jim přineslo i vyšší míru právní ochrany, která je poskytovaná 

pracovněprávní úpravou. To je i jeden z hlavních důvodů tlaku, který na ČR vyvíjí EU 

a mezinárodní sportovní organizace, aby český právní řád podřadil sportovce 

pod pracovněprávní režim.  
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5 Postavení rozhodčího z pohledu daně z příjmů fyzických 

osob 

Proto, aby mohla být příslušná aktivita označena za sportovní činnost, je mimo jiné 

nezbytné, aby bylo možné její průběh sledovat a měřit a následně porovnat se stejnou 

činností jiné osoby, popř. jiných osob. Jedná se o prvek soutěživosti, který by 

ale bez existence sportovních pravidel příslušného sportovního odvětví byl bezzubý. 

Soutěžení musí být nějakým způsobem regulováno.  

V současnosti tvoří pravidla jednotlivých sportovních odvětví komplexní, propracovaný 

a poměrně složitý systém sportovních norem. Sportovci jsou v rámci soutěživosti vázáni 

psanými i nepsanými pravidly, jejich rivalita by se měla pohybovat v předem stanovených 

mantinelech. Aby nedocházelo ke svévolnému porušování pravidel a k excesům nejen 

ze strany sportovců, musí být přítomna kvalifikovaná osoba, která je oprávněna dohlížet 

na dodržování sportovních pravidel a zásad v duchu „fair play“ (férového soupeření).  

Rozhodčí tak mají ve sportovním prostředí nezastupitelnou úlohu, jsou v podstatě 

vykonavateli vůle národních svazů, mezinárodních sportovních organizací a sportovních 

klubů a svou činností poskytují subjektivní výklad sportovních pravidel ad hoc 

prostřednictvím sledování a posuzování průběhu sportovních utkání či závodů.  

Nenahraditelná role ve sportu spolu s narůstající profesionalizací sportovních odvětví 

zapříčinila i postupnou a nezbytnou profesionalizaci rozhodčích, kteří tuto funkci 

vykonávají jako své hlavní povolání. S tím souvisí také požadavek nestrannosti 

a objektivnosti rozhodčího. Pokud by rozhodčí nepobíral za výkon své činnosti 

odpovídající platové ohodnocení, byl by náchylnější na ovlivnění jeho objektivnosti 

ze strany sportovců, trenérů, sportovních klubů či sázkařských kanceláří.  

 5.1 Postavení rozhodčího v právním řádu ČR 

Pro výkon funkce rozhodčího je nutné splnit určité podmínky, o kterých se zmíním pouze 

okrajově, protože tyto informace nejsou relevantní pro diplomovou práci. Sportovní svazy 

(např. FAČR, ČSH) spolu s mezinárodními organizacemi si svými interními předpisy 

vytvářejí určitý systém norem vztahující se na rozhodčí.  
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Na příkladu ČSH uvedu, jaké je postavení sudího v házené, jaké interní předpisy ČSH se 

vztahují na výkon této funkce. Rozhodčí, kteří se účastní soutěží, pořádané v rámci ČSH či 

v rámci Mezinárodní házenkářské federace, musí být členy ČSH, aby se na ně vztahovala 

disciplinární pravomoc ČSH. Každý rozhodčí je povinen mít platnou licenci rozhodčího, 

kterou se rozumí „oprávnění nastupovat a vést utkání v soutěžích ČSH jako rozhodčí“.
174

 

Podmínky získání licence upravuje Licenční řád ČSH. Dokumenty, které se dotýkají 

výkonu funkce rozhodčího a pomáhají tak specifikovat jeho úlohu ve sportu, jsou 

pomyslně rozděleny do pěti skupin s uvedením příkladů předpisů či dokumentů spadajících 

do jednotlivých kategorií, jak zobrazuje schéma 2: 

Schéma 2: Předpisy ČSH vztahující se na funkci rozhodčího 

 

Zdroj: Pravidla a předpisy. Český svaz házené [online]. 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: 

http://www.svaz.chf.cz/content.aspx?contentid=20329&scat=392. 
 

Na základě zobecnění předpokladů pro výkon funkce rozhodčího je možné specifikovat 

sudího jako FO, která musí být členem sportovního svazu, aby mohl vůči ní uplatňovat 

svou pravomoc a vztahovat na ní svou působnost. Zpravidla se vyžaduje dovršení 15 let 
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věku s ohledem na věkovou hranici pro výkon závislé práce.
175

 Zásadním předpokladem 

pro výkon funkce sudího je jeho nestrannost a nezávislost. Aby tyto požadavky byly 

splněny, je jedinou možnou variantou vykonávat funkci sudího nějakou formou OSVČ, 

tzn. mít ke své činnosti živnostenské oprávnění dle živnostenského zákona, 

popř. vykonávat funkci rozhodčího jako jinou samostatně výdělečnou činnost.  

Na tyto všeobecné podmínky navazuje předpoklad udělení licence. Podmínky pro získání 

oprávnění vykonávat funkci rozhodčího jsou stanoveny různými vnitřní předpisy (řády, 

směrnicemi) sportovních svazů, přičemž každý z nich si určuje vlastní pravidla pro získání 

a udělení těchto licencí. Ve většině sportů neexistuje pouze jeden druh licence rozhodčího. 

Podle stupně dosažené kvalifikace rozhodčího se rozlišuje několik druhů licencí. 

Výkon funkce rozhodčího by z podstaty věci neměl vykazovat znaky závislosti s důrazem 

na požadavek nestrannosti a nezávislosti jeho rozhodcovské činnosti. Tyto požadavky 

vylučují podřazení této činnosti pod režim zákoníku práce. Aplikací znaků a podmínek 

výkonu závislé práce ve smyslu zákoníku práce či aplikací znaků závislé činnosti 

dle zákona o daních z příjmů na funkci rozhodčího by podle mého názoru byla naplněna 

podstata střetu zájmu. Pokud by si domácí mužstvo zavázalo rozhodčího například 

uzavřením dohody o provedení práce, byl by rozhodčí vázán pokyny zaměstnavatele – 

sportovního klubu – a tím by docházelo ke střetu zájmu zaměstnavatele (výhra v daném 

utkání) a zájmu na objektivním řízení utkání, ke kterému je sudí vázán sportovními normy, 

přijatých či uznávaných příslušným sportovním svazem (např. vázanost Etickým kodexem 

rozhodčích). 

Protože diplomová práce analyzuje postavení pouze profesionálních rozhodčích, kteří 

zpravidla vystupují jako OSVČ, následující kapitoly se budou věnovat jen příjmům 

rozhodčích jako příjmům ze samostatné výdělečné činnosti, popř. jako příjmům 

příležitostným.
176
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 Dle ustanovení § 34 OZ je závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří 

neukončili povinnou školní docházku, zakázána. 
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 V ČR se rozhodčí v postavení závislém, resp. v postavení zaměstnance prakticky nevyskytují. Ale již jsem 

se setkala s případy (zpravidla se jednalo o amatérské rozhodčí), že rozhodčí přijme odměnu od klubu dle § 6 

odst. 1 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů například na základě dohody o provedení práce nebo dle § 6 

odst. 10 písm. b) bod. 3. na základě jmenování do funkce rozhodčího ve sportovním klubu, který má právní 

formu spolku. Klub je pak povinen odvést zálohu na daň z příjmů FO a rozhodčímu vystavit potvrzení 

o zdanitelných příjmech. 
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Profesionální rozhodčí může být z pohledu daně z příjmů FO  v postavení: 

 osoby samostatně výdělečně činné provozující živnost 

dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů; 

 osoby samostatně výdělečně činné vykonávající nezávislé povolání 

dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů; 

 poplatníka, který má příjmy z příležitostných činností, při kterých dochází 

ke zvýšení majetku dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. 

 5.2 Příjmy rozhodčího 

Rozhodčí je k jednotlivým utkáním nominován příslušným odborným a organizačním 

orgánem sportovního svazu, který je k tomu pověřen v konkrétním interním předpisu 

příslušného sportu.
177

 Po odehraném zápasu má rozhodčí právo na finanční odměnu. 

Pravidla pro odměňování rozhodčích jsou stanoveny speciálním vnitřním předpisem 

sportovního svazu, jehož součástí bývá zpravidla také sazebník odměn.
178 

Rozhodčí 

většinou nepobírají pravidelně vyplácenou odměnu, jsou odměňováni jednorázově 

za konkrétní soutěžní utkání.  

V níže přiložené tabulce je zobrazen sazebník odměn pro rozhodčí působící v ČSH. Z ní je 

patrný systém, na základě kterého je určena individuální výše finanční odměny. Způsob 

odměňování je postaven na principu hierarchie soutěží a v rámci nich probíhajících zápasů. 

Výše odměny rozhodčího je tedy závislá na jeho dosažené kvalifikaci a jí odpovídající 

získané rozhodcovské licenci, na základě které je rozhodčí nominován na konkrétní zápas 

příslušné soutěže. Čím vyšší licenci sudí získá, tím zvýší své šance být nominován 

do zápasů nejvyšší soutěže daného sportu, s čímž je spojeno vyšší finanční ohodnocení.  

Pevně určené výše odměn mohou být za předpokládaných okolností (např. přesunutí 

víkendového utkání na pracovní den) zvýšeny o procentuálně stanovenou částku. Odměny 

rozhodčím ČSH vyplácí ve všech soutěžních utkáních ze svých prostředků sportovní klub, 

na jehož půdě se daný zápas odehrává. Zpravidla se odměna vyplácí v hotovosti 

před utkáním. Nominovaným rozhodčím náleží k odměně také příspěvek na úhradu 

cestovních výdajů ve výši prokázaných cestovních výdajů za jízdu hromadným dopravním 
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 Např. Soutěžní řád ČSH, Zásady licencování a řízení rozhodčích ČSH pro rok 2017, Řád rozhodčích 

a delegátů FAČR pro rok 2017. 
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 Např. Ekonomická směrnice ČSH, Řád rozhodčích a delegátů FAČR pro rok 2017. 
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prostředkem z místa trvalého bydliště do místa konání utkání a zpět, včetně prokazatelných 

nákladů na jízdné městskou hromadnou dopravou v místě bydliště i v místě konání utkání, 

popř. za určitých okolností je možné uhradit náklady za použití vlastního motorového 

vozidla.
179

  

Tabulka 1: Sazebník odměn rozhodčích ČSH  

Úroveň soutěže Výše odměny 

Nejvyšší soutěž mužů, WHIL,180 mezistátní turnajová, přátelská 

a přípravná utkání reprezentačních dospělých družstev  

2.800,- Kč 

1. liga mužů 1.500,- Kč 

1. liga žen, mezistátní turnajová, přátelská a přípravná utkání 

reprezentačních družstev juniorské kategorie  

1.200,- Kč 

2. liga mužů 700,- Kč 

2. liga žen, 1. celostátní liga starších dorostenců 600,- Kč 

1. celostátní liga starších dorostenek, 1. liga mladšího dorostu, 

2. liga dorostu 

500,- Kč 

žákovská liga 250,- Kč 

Zdroj: Ustanovení čl. 3 ve spojení s čl. 4 Ekonomické směrnice ČSH. 2016. 

ČSH s rozhodčími speciálně neuzavírá individuální smlouvy na určitou sezónu 

či na konkrétní utkání. Smlouva ze strany ČSH není potřeba. Svou činnost vykonávají 

podle vnitřních předpisů ČSH.
181

  

Nastíněný způsob odměňování rozhodčích se s menšími modifikacemi aplikuje ve většině 

kolektivních sportů. Jednotlivé odchylky mohou spočívat například v hierarchii rozhodčích 

daného utkání
182

 nebo v subjektu, který je povinen vyplácet odměnu, či ve formě 

závazkového vztahu mezi rozhodčím a příslušným orgánem sportovního svazu či klubu. 

Rovněž lze rozdíly spatřovat ve výši odměny v jednotlivých sportech. Pro účely porovnání 

si fotbalový rozhodčí, který řídí utkání nejvyšší domácí ligy jako hlavní rozhodčí, za tento 
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 Ustanovení čl. 7 Ekonomické směrnice ČSH. 2016. 
180

 České ženské týmy hrají společně se slovenskými družstvy interligu.  
181

 Odměnu dostávají podle Ekonomické směrnice ČSH. Jejich činnost je upravena také v Soutěžním řádu 

ČSH, Licenčním řádu ČSH a v Zásadách řízení rozhodčích ČSH. 
182

 Např. ve fotbale řídí konkrétní zápas hlavní rozhodčí spolu se svými asistenty a 4. rozhodčím. V hokeji se 

vyskytují hlavní, čároví, brankoví rozhodčí a videorozhodčí. 
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zápas vydělá 25.000,- Kč (asistent rozhodčího za ten stejný zápas obdrží odměnu ve výši 

15.000,- Kč).
183

  

Následující kapitoly budou analyzovat postavení rozhodčích z pohledu daně z příjmů FO. 

Pro účely diplomové práce bude zohledňována pouze finanční odměna bez zřetele 

na částku odpovídající výši prokázaných cestovních výdajů za  dopravu na utkání a zpět.
184

  

Odměna nepředstavuje pravidelně vyplácenou finanční částku. Periodicita je závislá 

na počtu utkání, na která bude rozhodčí nominován. Samozřejmě se může z této odměny 

stát pravidelný zdroj finančních příjmů rozhodčího. Ale na druhou stranu se může jednat 

pouze o vedlejší příjem či příležitostný výdělek. S tím souvisí také naplnění požadavku 

soustavnosti jako zákonného znaku legální definice živnosti ve smyslu živnostenského 

zákona (viz níže). Ať už se jedná o příležitostný či pravidelný příjem rozhodčího, 

je nesporné, že tyto příjmy nemohou být posuzovány jinak, než jako předmět daně z příjmu 

FO ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Odměna rozhodčího může být de iure 

zdaňována: 

 dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů jako příjem 

ze živnostenského podnikání; 

 § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů jako příjem z výkonu 

nezávislého povolání; 

 dle § 10 odst. písm. a) zákona o daních z příjmů jako příjem z příležitostných 

činností, při kterých dochází ke zvýšení majetku. 

 5.3 Rozhodčí jako osoba vykonávající živnostenské podnikání 

Nejvhodnější variantou zdaňování příjmu sudího je posuzovat je jako příjmy 

ze živnostenského podnikání dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Nahlížení 

na rozhodčího jako na živnostníka je v souladu s právním řádem ČR. Normativní systém 

ČR totiž poskytuje oporu pro vnímání činnosti rozhodčího jako živnostenské podnikání. 

Nařízení,
185

 které vláda vydala k provedení živnostenského zákona, řadí činnost 
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 Tabulka „Sazebník odměn rozhodčích a delegátů – soutěže přímo řízené FAČR.“ Příloha č. 1 Řádu 

rozhodčích a delegátů FAČR - Sazebník odměn rozhodčích a delegátů. 2017. 
184

  Náhrada cestovních výdajů při provozování živnosti nepředstavuje příjem od daně osvobozený. 
185

 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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rozhodčích, provozovanou samostatně a za účelem dosažení zisku pod živnost volnou č. 74 

„Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“.  

V předchozí kapitole jsem se zabývala otázkou, zda začlenění činnosti výkonných 

sportovců pod tuto živnost je správné, vhodné a odpovídá jejímu obsahovému označení. 

Na rozdíl od činnosti výkonných sportovců, kde jsou důvodné pochybnosti o zařazení této 

činnosti pod předmětnou živnost, se domnívám, že ve výkonu funkce rozhodčího lze 

spatřovat prvek provozu a organizování, a tudíž lze tuto činnost podřadit pod živnost 

„Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“.  

Definice živnosti, všeobecné a zvláštní podmínky za současného splnění neexistence žádné 

z překážek provozování živnosti byly podrobně rozebrány v kapitole 3.2. Proto zde tyto 

informace zopakuji pouze ve stručnosti.  

Legální definice živnosti je obsažena v § 2 živnostenského zákona a zní: „Živností je 

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Profesionální 

rozhodčí jistě bude funkci vykonávat za účelem dosažení zisku. Rozhodčí nese vlastní 

odpovědnost za korektní řízení daného utkání. Případné porušení povinností a následky 

s tím spojené jdou k jeho tíži. Sudí vystupuje vlastním jménem, a to jak při samotném 

řízení utkání na základě předchozí nominace, tak například v disciplinárním řízení 

za úmyslné ovlivnění jeho objektivnosti. Jeho jméno není spjato s žádným jiným 

subjektem působícím ve sportu.  

Jako nejvíce sporná se jeví otázka soustavnosti a samostatnosti činnosti rozhodčího. 

Aby se činnost dala označit za soustavnou, musí se jednat o činnost opakovanou 

a pravidelnou, nikoli o jednorázovou či příležitostnou. Zavedená praxe na našem území 

ukazuje, že profesionální rozhodčí svou funkci vykonávají ve většině případů jako 

živnostníci. Lze předpokládat, že rozhodčí nejvyšších kvalifikačních tříd svou funkci 

vykonávají jako své hlavní, případně vedlejší povolání, a tudíž lze dovodit, že v případě 

sudích – živnostníků – bude prvek soustavnosti naplněn.  

Pokud je rozhodčí nominován či delegován na dané utkání k tomu pověřeným orgánem 

sportovního svazu, není jeho činnost zcela nezávislá na jiném subjektu. Rozhodčí není 

při rozhodování v průběhu samotného utkání závislý na třetí osobě, resp. není vázán 

pokyny jiné osoby, jeho povinností je pouze dohlížet na dodržování sportovních pravidel 

a vnitřních předpisů sportovního svazu a řídit zápas v duchu „fair play“. Avšak sudí 
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samostatně nerozhoduje o tom, jaký konkrétní zápas bude řídit (tím by byl narušen 

požadavek nestrannosti a objektivnosti), neorganizuje svou „pracovní dobu“, v tom je 

zcela odkázán na rozpis dané soutěže, který je stanoven sportovním svazem daného sportu.  

Pro provozování živnosti volné není zapotřebí splnit zvláštní podmínky, tj. odbornou 

způsobilost. Odborné a jiné požadované předpoklady (podmínky pro získání příslušné 

licence, popř. zařazení na nominační listinu rozhodčích) si určuje každý sportovní svaz 

ve svých interních předpisech.
186

 Je třeba splňovat pouze všeobecné podmínky 

provozování živnosti, kterými jsou (i) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením 

soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování 

podnikatelské činnosti, (ii) bezúhonnost a současně (iii) nesmí trvat žádná z překážek 

provozování živnosti.
187

  

Jako další podmínku získání živnostenského oprávnění pro výkon funkce rozhodčího lze 

považovat splnění formální povinnosti, kterou je ohlášení dané živnosti živnostenskému 

úřadu. Ohlášení je možno učinit osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu 

nebo je možné jej zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky. Dále je možno ohlášení 

podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech POINT).
188

  

Ohlašovatel živnostenskému úřadu předkládá ohlášení živnosti na jednotném registračním 

formuláři (dále jen „JRF“) a doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1.000,- Kč. 

Prostřednictvím JRF, resp. jeho příloh se činí taktéž podání vůči příslušnému FÚ 

(tj. přihláška k registraci pro FO), České správě sociálního zabezpečení (tj. oznámení 

o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ) a zdravotní pojišťovně (tj. oznámení 

pojištěnce – FO – o zahájení samostatné výdělečné činnosti). Ohlašovatel tak veškeré 

dokumenty odevzdává pouze živnostenskému úřadu, který následně zajistí jejich doručení 

dalším institucím.
189

 Tyto informace týkající se procesu ohlášení volné živnosti se vztahují 

také na sportovce. 

Jelikož je rozhodčí provozující živnost v postavení OSVČ, je povinen sám podat daňové 

přiznání příslušnému krajského FÚ, resp. územnímu pracovišti dle svého bydliště, pokud 

jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů FO, přesáhly 15.000,- Kč, pokud se 
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 Ustanovení čl. II. Metodického pokynu Legislativně právního oddělení FAČR č. 4/2015. Daňověprávní 

postavení rozhodčích a delegátů. 2015.  
187

 Ustanovení § 6, § 7, § 8 ve spojení s § 25 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů. 
188

 Ustanovení § 45 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů. 
189

 Tamtéž. 
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nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou 

podle  zvláštní sazby daně.
190

 Rozhodčí, který své příjmy zdaňuje jako příjmy pocházející 

ze živnostenského podnikání, může v souladu s § 7 odst. 7 písm. b) zákona o daních 

z příjmů uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů, pokud nebude uplatňovat výdaje 

prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 5.4 Rozhodčí jako osoba vykonávající nezávislé povolání 

Vzhledem k legální definici živnosti, jejímž znakem jsou mimo jiné požadavky 

samostatnosti a soustavnosti výkonu činnosti, o jejichž naplnění není jednotný názor, 

se nemalá část rozhodčích uchyluje ke zdaňování odměn jako příjmů z výkonu nezávislého 

povolání, který není živností ani podnikáním podle zvláštních právních předpisů 

dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů. Zástupci sportovní praxe se shodují, že 

se jedná o jakýsi usus vytvořený praxí ve sportovním prostředí. Ze strany správce daně se 

nejedná o problémový způsob zdaňování příjmů rozhodčích.  

Je však zarážející, že rozhodčí tento daňový režim využívají i přes jeho zjevnou nevýhodu, 

která jim z tohoto způsobu zdanění jejich příjmů plyne. Nevýhodou je to, že rozhodčí si 

z příjmů pocházejících z výkonu nezávislého povolání nemůže odečíst paušální výdaje 

ve výši 60 % z příjmů, jako je tomu v případě podnikání na základě živnostenského 

oprávnění, ale může si odečíst paušální výdaje pouze ve výši 40 % za předpokladu, 

že nebude uplatňovat skutečně vynaložené výdaje.
191

 

V českém právním řádu absentuje zákonné vymezení pojmu „nezávislého povolání“. 

Na základě systematického a jazykového výkladu lze vyvodit následující. Vzhledem 

k zařazení výkonu nezávislého povolání pod § 7 zákona o daních z příjmů a ze samotného 

pojmu musí být činnost vykonávaná samostatně a nezávisle, pokud se nejedná 

o provozování živnosti či jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů. Pokud 

rozhodčí nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním, tak může své finanční 

odměny zdaňovat v souladu se zákonem jako příjmy z výkonu nezávislého povolání.  

NSS v rozsudku ze dne 21. 9. 2011
192

 výslovně zmínil na základě výkladu předmětných 

ustanovení zákona o daních z příjmů mimo jiné právě činnost rozhodčích, když 
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 Ustanovení § 38g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
191

 Ustanovení § 7 odst. 7 písm. b) a písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
192

 Rozsudek NSS ze dne 21. 9. 2011, 8 Afs 56/2010-73. bod [24] a bod [25]. 



 

 

76 

 

konstatoval, že „(…) lze za nezávislá povolání považovat i např. výkonné umělce, 

sportovce, jejich trenéry, rozhodčí, artisty apod.“. NSS dále uvedl k vymezení pojmu 

„nezávislé povolání“, že je potřeba přítomnosti prvku kreativity a samostatnosti. 

Jak bylo výše zmíněno, požadavek samostatnosti rozhodčího při výkonu jeho činnosti není 

naplněn v plné míře. Avšak z větší části je prvek samostatnosti ve výkonu funkce 

rozhodčího zastoupen (rozhodčí by neměl mít nadřízeného, nemůže být vázán jeho 

pokyny). Rozhodčí je odkázán v průběhu samotného utkání na své vlastní rozhodcovské 

schopnosti a dovednosti, tudíž lze spatřovat také znak kreativity ve výkonu jeho činnosti). 

Stejně jako u živnosti volné není ani v tomto případě zapotřebí splnění zvláštních zákonem 

stanovených podmínek odbornosti a shodně jako u živnosti postačí skutečnost zahájení jiné 

samostatně výdělečné činnosti, resp. zahájení výkonu nezávislého povolání, jen ohlásit. 

Avšak k ohlášení nedochází vůči živnostenskému úřadu, nýbrž prostřednictvím JRF 

(Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti) vůči České správě sociálního 

zabezpečení, a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla tato činnost zahájena. Vůči této instituci a vůči příslušné zdravotní pojišťovně 

je zapotřebí každoročně podávat přehled o příjmech a výdajích vzniklých v souvislosti 

s výkonem činnosti rozhodčího za příslušný kalendářní rok.
193

 

 5.5 Rozhodčí jako osoba vykonávající příležitostnou činnost 

V určitých případech by mohla být činnost rozhodčího považována za činnost 

příležitostnou ve smyslu § 10 odst. písm. a) zákona o daních z příjmů. Ustanovení 

§ 10 obsahuje demonstrativní výčet tzv. ostatních příjmů FO. Jedná se výlučně o příjmy, 

při nichž dochází ke zvýšení majetku, pokud však nejde o příjmy podle § 6 až § 9 zákona 

o daních z příjmů, přičemž zvýšení majetku je zákonnou podmínkou pro podřazení daného 

příjmu pod tuto kategorii. 

Na první pohled se může zdát, že je tento způsob zdanění pro rozhodčího výhodný.  

Rozhodčí by v takovém případě nepotřeboval živnostenské oprávnění, jeho činnost by 

nebyla posuzována ani jako výkon nezávislého povolání.  Rozhodčí by neměl žádné 

povinnosti vůči živnostenskému úřadu, České správě sociálního zabezpečení 

ani vůči zdravotní pojišťovně. Dále by rozhodčí měl možnost využít § 10 odst. 3 písm. a) 
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 Ustanovení čl. V. Metodického pokynu Legislativně právního oddělení FAČR č. 4/2015. Daňověprávní 

postavení rozhodčích a delegátů. 2015. 
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zákona o daních z příjmů, pokud by úhrn jeho příjmů nepřesáhl ve zdaňovacím období 

(v rámci kalendářního roku) 30.000,- Kč, byly by takové příjmy od daně osvobozeny. Ale 

tento režim se týká pouze příležitostných výdělečných činností, tj. činností, které se 

neopakují a neprobíhají systematiky v pravidelných časových intervalech. 

Problém spočívá v tom, že při kontrole ze strany správce daně nemusí FÚ shledat činnost 

rozhodčího jako příležitostnou (nahodilou). Rozhodčí pak bude muset následně dodanit své 

příjmy, doplatit odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, to vše zvýšené 

o úroky z prodlení a penále. Nadto by mohly přistoupit sankce za nesplnění povinnosti 

registrovat se na Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. 

V extrémním případě by mohla následovat pokuta ve výši až 500.000,- Kč 

od živnostenského úřadu za provozování nelegálního podnikání.
194

  

S ohledem na držení licence rozhodčího, která se zpravidla uděluje na určité časové 

období, což je implicitním předpokladem opakované činnosti, je tento způsob zdaňování 

u profesionálních rozhodčích velmi vzácný. Další nevýhoda tohoto daňového režimu 

spočívá v nemožnosti uplatnění paušálních výdajů oproti příjmům ze živnostenského 

podnikání či příjmům z výkonu nezávislého povolání. Rozhodčí se tímto způsobem 

zdanění připraví o možnost snížit dílčí základ daně o tyto výdaje, ať už je ve skutečnosti 

vynaloží či nikoli. Rozhodčí je v tomto případě povinen snížit svůj příjem o výdaje 

prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.
195

 

 5.6 Shrnutí 

Obecně může rozhodčí danit příjmy ze své činnosti ve třech rovinách, z kterých se 

odvozuje jeho právní postavení. První variantou je zdaňování příjmů dle § 6 zákona 

o daních z příjmů. Jedná se o rovinu pracovněprávní, kdy může pořadatel utkání uzavřít 

například dohodu o provedení práce s rozhodčím. Ale z výše uvedených důvodů se 

domnívám, že tento právní vztah není ideálním řešením, speciálně u rozhodčích, kteří se 

touto činností živí. To potvrzuje i stávající praxe, která pracovněprávní instrumenty příliš 

nevyužívá. S ohledem na klíčové požadavky na výkon funkce rozhodčího, kterými jsou 

nezávislost a nestrannost sudího, a zároveň s přihlédnutím k zavedené praxi, se práce 

zaměřila na další dvě roviny. 
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 Ustanovení § 61 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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 Ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Druhou rovinou je případ, kdy rozhodčí vykonává funkci pouze příležitostně (např. když 

rozhodčí s platnou licencí, který už aktivně tuto činnost nevykonává, zastupuje svého 

kolegu 3x do roka). Jedná se o způsob zdanění, podle mého názoru nejméně bezpečný, kdy 

jsou odměny sudího zdaňovány dle § 10 odst. písm. a) zákona o daních z příjmů jako 

příjmy z příležitostných činností, při kterých dochází ke zvýšení majetku FO. I když je 

zřejmé, že určité procento rozhodčích své příjmy tímto způsobem zdaňuje, správce daně se 

k tomuto způsobu staví spíše negativně. Vzhledem k výše zmíněným rizikům, které 

v souvislosti s tímto daňovým režimem hrozí, nelze tento postup doporučit. 

Třetí rovinou je případ, kdy je rozhodčí v nezávislém postavení. V této rovině existují 

de iure dva možné způsoby zdaňování příjmů rozhodčích. První způsob zahrnuje kategorii 

příjmů z výkonu nezávislého povolání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních 

z příjmů. Tento daňový režim, ač pro rozhodčí nevýhodný z pohledu možného uplatnění 

paušálních výdajů pouze ve výši 40 % z příjmů, se jeví jako nejpřijatelnější s ohledem 

na soulad s právním řádem ČR.  

V neposlední řadě mohou být příjmy rozhodčích zdaňovány dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona 

o daních z příjmů jako příjmy z živnostenského podnikání. Činnost rozhodčích je výslovně 

vládním nařízením zařazena pod volnou živnost č. 74 „Provozování tělovýchovných 

a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“. Dalo by se polemizovat o tom, 

zda výkon funkce sudího obsahově odpovídá této živnosti. Pokud není judikaturou 

zpochybněno zařazení činnosti sportovců pod tuto živnost, tak na základě logického 

výkladu a fortiori (a maiori ad minus)
196

 činnost rozhodčích lze podřadit pod obsahovou 

náplň předmětné volné živnosti.  

V této kapitole jsem analyzovala postavení rozhodčích z pohledu daně z příjmů FO 

s ohledem na znění relevantních právních předpisů. Neméně důležitá je ale otázka, jakým 

způsobem postupují vůči rozhodčím správci daně, resp. jaká je aktuální správní praxe FÚ. 

V souvislosti s nabytím právní moci rozsudku NSS ze dne 13. 7. 2017
197

 vydalo GFŘ 

sdělení,
198

 které se dotýká i postavení rozhodčích.  

                                                 
196

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-652-1. s. 146. 
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 Rozsudek NSS ze dne 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016 - 54. 
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 Daně: Informace stanoviska a sdělení. Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdanění příjmů 

profesionálních sportovců. Finanční správa [online]. 2017 [cit. 2017-10-31]. Dostupné z: 
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NSS v tomto rozsudku dospěl k závěru: „Pokud je s ohledem na neujasněnost právní 

úpravy v zásadě možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce 

dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnostenské podnikání, nebo jako nezávislé 

povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který 

je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud stěžovatel vykonával činnost 

profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského 

oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti 

dle § 7 odst. 1 písm. b)  zákona o daních z příjmů.“.
199

  

GFŘ tento závěr NSS vztáhlo v předmětném sdělení také na rozhodčí, když konstatovalo, 

že obdobně bude nahlíženo na činnost sudích, kteří disponují příslušným živnostenským 

oprávněním. Pokud rozhodčí disponuje živnostenský oprávněním, může své příjmy 

zdaňovat dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, tedy uplatňovat paušální výdaje 

ve výši 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (pokud neuplatní prokazatelně 

vynaložené výdaje). Pokud rozhodčí příslušné živnostenské oprávnění nemá, bude jeho 

příjem zdaňován dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů a rozhodčí bude moci 

uplatnit paušální výdaje ve výši 40 % z příjmů.  

Stručně řečeno, je na uvážení konkrétního rozhodčího, kterým způsobem zdaní své příjmy, 

přičemž musí mít na paměti, že prokazování povahy jeho činnosti a původu jeho příjmů je 

výlučně na něm samotném. Oproti sportovcům se může problematika postavení rozhodčích 

zdát jednoznačná a jasná. Ale také u posuzování otázky povahy činnosti sudích se 

vyskytuje nejednoznačnost a možnost zvolit si daňový režim, kterému budou jejich příjmy 

podléhat, nevnáší do této oblasti potřebnou míru právní jistoty.  

Existuje několik metodických pokynů či sdělení
200

 ze strany odborných orgánů sportovních 

svazů, které si kladou za cíl nastínit možnosti zdaňování příjmů rozhodčích, avšak tyto 

dokumenty postrádají všeobecnou právní závaznost. Také vnitřní předpisy sportovních 

svazů obsahují abstraktně formulované ustanovení, která zní: „Odměny rozhodčích jsou 

z hlediska daňového příjmem podle zákona o daních z příjmů v aktuálně platném znění.“
201
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Závěr 

Postavení profesionálních sportovců z pohledu daně z příjmů FO je nyní v ČR velmi živým 

tématem. Určení statutu sportovce je klíčové pro správné stanovení a vyměření daně 

z příjmů FO. Donedávna hlavní spor spočíval v posouzení otázky, zda sportovec 

kolektivního sportu vystupuje jako osoba vykonávající závislou činnost či jako osoba 

provozující samostatnou výdělečnou činnost formou nezávislého povolání. Vzhledem 

k absenci právní úpravy profesionálního sportu a vztahů v něm vznikajících byla praxe 

taková, že příjmy z té samé činnosti – výkonu sportovní činnosti – mohly být zdaňovány 

dvěma různými způsoby.  

Možnost dvojího režimu zdaňování příjmů pocházejících z totožné činnosti není 

vyhovující, ale tento nežádoucí stav lze do určité míry překlenout praxí. Odborná veřejnost 

a sportovní praxe měly velká očekávání od rozsudku NSS ze dne 13. 7. 2017, 

č. j. 6 Afs 278/2016 (dále jen „předmětný rozsudek“), který měl vnést pořádek a jistotu 

do řešené problematiky. Nicméně se tak nestalo. NSS tímto rozsudkem nejenom že 

neujasnil právní postavení sportovce, ale umožnil dokonce trojí daňový režim pro příjmy 

plynoucí ze sportovní činnosti. Sportovec tak nyní může být pro daňové účely v postavení 

osoby vykonávající závislou činnost, živnostenské podnikání či nezávislé povolání.  

Cílem diplomové práce bylo kriticky analyzovat tyto varianty statutu sportovců na základě 

porovnání závazkového vztahu mezi sportovcem a klubem se zněním relevantních 

právních předpisů a s judikaturou NSS.  

NSS se v předmětném rozsudku přiklonil ke stavu spočívajícím ve vnímání sportovců jako 

OSVČ, které je pro sportovce a kluby zejména z finančního hlediska nejvýhodnější. NSS 

uzavřel, že sportovci, kteří disponují živnostenským oprávněním, mohou uplatnit jako jiní 

podnikatelé paušální výdaje ve výši 60 % z příjmů. Ti, co živnostenské oprávnění nemají, 

mohou uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů z výkonu nezávislého povolání. 

Zatímco NSS dospěl k závěru, že činnost výkonných sportovců lze považovat 

za provozování samostatné činnosti, z analýzy, která byla předmětem této diplomové 

práce, vyplynulo, že se v případě sportovců kolektivních sportů jedná o výkon závislé 

činnosti ve smyslu § 6 zákona o daních z příjmů. Jedním z rozlišujících znaků výkonu 

samostatné a závislé činnosti je prvek samostatnosti. Obsah závazkového vztahu 

mezi sportovcem a klubem, který je tvořen vzájemnými právy a povinnostmi stran, 

vykazuje zřetelné rysy závislosti. Už samotná skutečnost, že sportovec kolektivního sportu 
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je tak silně odkázán na klub, pod kterým působí, že bez této závislosti by nemohl svou 

činnost vůbec vykonávat, je důkazem, že výkon sportovní činnosti nemůže naplnit všechny 

zákonné znaky požadované legální definicí živnosti. Rovněž označení činnosti výkonných 

sportovců kolektivních sportů za výkon nezávislého povolání evokuje zřejmý rozpor. 

NSS se z neznámých důvodů omezuje pouze na porovnání sportovní činnosti se závislou 

prací ve smyslu zákoníku práce, jehož aplikaci na vztahy mezi subjekty působícími 

ve sportu vylučuje, a zcela opomíjí závislou činnost dle zákona o daních z příjmů. 

Pro daňové účely přitom není nezbytné, aby byla sportovní činnost podřaditelná pod režim 

zákoníku práce, ale je nutné, aby splňovala znaky závislé činnosti, které podle mého 

názoru jsou naplněny. Sportovní činnost by měla být v souladu s platným právem zařazena 

do kategorie poměrů obdobných těm pracovněprávním, v nichž je poplatník při výkonu 

práce pro plátce příjmu povinen dbát příkazů plátce.  

Normativní síla fakticity dlouhodobě zavedené praxe na našem území spočívající 

ve vnímání sportovců jako OSVČ, předmětným rozsudkem tak nabyla ještě většího 

významu. Odůvodnění předmětného rozsudku není podle mého názoru přesvědčivé, jedná 

se o příliš formalistický a účelový výklad. NSS spoléhá na svou formální autoritu, 

což  vzhledem k silnému precedenčnímu charakteru předmětného rozsudku není vhodně 

zvolený způsob argumentace. NSS by neměl zapomínat, že ani jeho judikatura nemůže být 

postavena nad zákon. 

Zákonodárce by měl věnovat této problematice mnohem větší pozornost než doposud, 

a to s ohledem na nezastupitelnou úlohu sportu a samotných sportovců ve společnosti, 

jejich počtu a objemu finančních toků v profesionálním sportu. Jak se nyní ukázalo, NSS 

zaplňuje mezery v právním řádu ČR týkající se postavení sportovců účelově a ne zcela 

nezaujatě. Tuto úlohu NSS by bylo zapotřebí nahradit jiným vhodnějším řešením.  

Dílčím cílem diplomové práce bylo právě formulování možných návrhů, které by 

odstranily nejistotu, nejasnost a nejednoznačnost v posuzování postavení sportovců. 

Jako nejefektivnější řešení se ukázalo přijetí zcela nového zákona, který by reflektoval 

specifika profesionálního sportu a upravoval zvláštní právní režim, který současný 

profesionální sport vyžaduje. Zákon by zahrnoval zejména definování pojmů, vymezení 

vztahů a subjektů působících ve sportu, z kterého by vyplýval odpovídající statut 

profesionálních sportovců. Závazkový vztah mezi sportovcem a klubem by měl být 

charakterizována jako další pracovněprávní vztah, který by byl upraven tímto zvláštním 
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zákonem a zákoník práce by na něj byl aplikován na principu delegace či subsidiarity. 

V důsledku toho by výkon sportovní činnosti spadal do režimu závislé činnosti ve smyslu 

§ 6 zákona o daních z příjmů. 

Co se týká rozhodčích, kteří mají odlišné postavení ve srovnání se sportovci kolektivních 

sportů, je vnímaní jejich statutu jako OSVČ správným a vhodným řešením. Výkon činnosti 

rozhodčího v jedné z forem samostatné výdělečné činnosti je způsob, který zaručí 

objektivnost a nestrannost sudího, které jsou pro tuto funkci nezbytné. Je v souladu 

s platným právem, že příjmy rozhodčího disponujícího příslušným živnostenským 

oprávněním jsou zdaňovány jako příjmy z provozování živnosti a příjmy sudího, který 

nevlastní toto oprávnění, jsou zdaňovány jako příjmy z výkonu nezávislého povolání. 

Profesionální sport není spojený pouze s výkonem samotné sportovní činnosti, ale jedná se 

o komplexní celek mnoha aspektů, které musí být na odpovídající úrovni. Zázemí českého 

profesionálního sportu je tak ve srovnání se zahraničím, kde je právní regulace 

profesionálního sportu běžnou praxí, na amatérské či poloprofesionální úrovni. Současný 

český systém profesionálního sportu nezaručuje sportovcům jako slabší straně 

závazkového vztahu nástroje, které by zajišťovaly institucionální ochranu sportovce, která 

by mu jinak plynula z pracovněprávních předpisů.  

Pokud se ČR chce vyrovnat evropskému profesionálnímu sportu, je potřeba zohledňovat 

nejenom samotný výkon sportovní činnosti, ale je nezbytné vytvořit prostředí 

na profesionální úrovni pro vykonávání takové činnosti. NSS a zástupci sportovní praxe by 

si měli uvědomit, že tato problematika není pouze záležitostí vnitrostátní. Ignorovat její 

mezinárodní rozměr by se v budoucnu nemuselo českému sportu vyplatit.  

. 
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Název práce: Postavení profesionálních sportovců a rozhodčích z pohledu daně z příjmů 

fyzických osob 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá otázkou, jaké právní postavení mají profesionální sportovci 

věnující se kolektivním sportům a rozhodčí působící v kolektivních sportech z pohledu 

daně z příjmů fyzických osob. Tato problematika je aktuálně živým tématem řešeným 

v souvislosti s nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2017, 

č. j. 6 Afs 278/2016. 

Cílem práce je analyzovat možná postavení profesionálního sportovce a rozhodčího 

a v závislosti na povaze tohoto statutu rozebrat varianty zdanění jejich příjmů 

podle příslušné právní úpravy a judikatury Nejvyššího správního soudu. Klíčová otázka 

zní, zda lze na sportovce a rozhodčí nahlížet jako na zaměstnance ve smyslu zákona 

o daních z příjmů či na osoby samostatně výdělečně činné. Dílčím cílem práce je 

zhodnotit, zda stávající praxe v ČR je v souladu se zněním relevantních právních předpisů, 

popř.  navrhnout přijatelné řešení, které by reflektovalo potřeby profesionálního sportu 

s ohledem na současné poměry v českém sportu. 

První a druhou kapitolu lze označit za teoretickou část práce, která popisuje klíčové pojmy 

a vymezuje předmět diplomové práce. Na tuto část navazuje analytická část zahrnující 

další tři kapitoly.  

I přes dlouhodobě zavedenou praxi ve vnímání sportovců jako osob samostatně výdělečně 

činných provozující živnost či vykonávající nezávislé povolání, analýza sportovní činnosti, 

resp. závazkového vztahu mezi sportovcem a klubem odhalila, že tato činnost, resp. tento 

vztah jednoznačně vykazuje znaky závislé činnosti ve smyslu zákona o daních z příjmů.  

Na základě poznatků vyplývajících z rozborů jsou formulovány možné návrhy 

de lege ferenda, přičemž jako nejefektivnější řešení se jeví přijetí nového zvláštního 

zákona o sportu.  

Na druhé straně analýza funkce rozhodčího ukázala, že pro splnění předpokladu 

nestrannosti a nezávislosti sudího je jedinou variantou vykonávání této činnosti v jedné 

z forem samostatné výdělečné činnosti. 

 

Klíčová slova: sport, sportovec, rozhodčí, postavení, daň 
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Thesis title: Status of professional sportsmen and referees from the perspective of personal 

income tax 

Abstract 

The thesis deals with the issue of legal status of professional sportsmen performing 

collective sports and professional referees active in collective sports from the perspective 

of personal income tax. This issue is now vividly discussed in relation with a recent 

judgment of the Supreme Administrative Court from 17th July 2017, 

case no. 6 Afs 278/2016. 

The objective of this thesis is to analyse the potential status of a professional sportsman 

and a referee and subsequently, depending on this status, analyse opportunities of taxation 

of their incomes according to the relevant national legislation and the Supreme 

Administrative Court´s case law. The key question is whether the sportsman and referee 

should be regarded as an employee in accordance with the Income Tax Act or as a self - 

employed person. Partial objective of the thesis is to assess whether current practice 

in the Czech Republic corresponds with the legislation or as the case may be suggest 

an acceptable solution which would reflect the needs of professional sport with respect 

to the current circumstances in the Czech sports.   

The first and the second chapter present the theoretical part of the thesis, which describes 

the key concepts and specify the subject of the thesis. This part is followed by 

the analytical section which consists of three additional chapters.  

Despite the long-term established practice in the perception of sportsmen as self-employed 

persons conducting business or performing liberal profession, the analysis of sport activity 

or precisely the obligation between a sportsman and a sports club has discovered that 

this  activity or obligation clearly has all the characteristics typical for employment 

in  accordance with the Income Tax Act. Based on the result of the analysis, possible 

proposals de lege ferenda are presented and adoption of a new law on sports appears to be 

the most effective solution.  

On the other hand, the analysis of the legal status of a referee shows that in order to fulfil 

the requirements of independence and impartiality, referees can only perform their 

activities as self-employed. 

Key words: sport, sportsman, referee, status, tax 


