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ČÁST TŘETÍ

SOUKROMOPRÁVNÍ ÚPRAVA PROFESIONÁLNÍCH 
SPORTOVNÍCH SMLUV

Dle rozboru právních předpisů by se dalo tušit, že na sportovní smlouvy žádná 
speciální pravidla nedopadají a pro jejich uzavření v režimu občanského záko-
níku nejsou nutné žádné podstatné náležitosti, neboli že vše záleží pouze na vůli 
stran. Tento závěr je však nutno zavrhnout, neboť zákonné předpisy nejsou jedi-
nými pravidly, kterými se sportovní smlouvy řídí. Sportovní vztahy je vždy nutno 
chápat v tom kontextu, že nejde pouze o vztah mezi sportovcem a sportovním 
klubem, který je na první pohled zřejmý, ale že také nelze opomíjet vztah stejně 
důležitý, avšak na první pohled ne tolik očividný, a to vztah mezi sportovcem 
a federací, která soutěž, ve které sportovec svou činnost vykonává, zaštiťuje 
a která je tvůrcem pravidel daného sportovního odvětví. Vztah sportovce k této 
organizaci je většinou zprostředkovaný prostřednictvím klubu, ve kterém sporto-
vec vykonává sportovní činnost, je však pro sportovní smlouvy zásadní, jelikož 
sportovní federace ve svých předpisech pro sportovní smlouvy často stanovují 
množství pravidel a vhodnou úpravou mohou přispívat k tomu, aby nedocházelo 
k některým negativním dopadům nedostatečné právní úpravy, jak byly uvedeny 
v textu předchozí kapitoly.

Předpisy sportovní federace se pro kluby a sportovce stávají závaznými na zá-
kladě jejich členství (běžně podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku), 
kdy členstvím vzniká sportovcům a klubům kromě práva účastnit se sportovní 
soutěže také povinnost řídit se stanovami federace81 a v případě porušení se 
podrobit kárnému či disciplinárnímu řízení. Dopingová pravidla, soutěžní pra-
vidla, disciplinární přestupky a zejména pravidla pro uzavírání smluv, to vše 
jsou oblasti, které bývají upraveny předpisy sportovních federací.

Poznámka

Důležitá role byla federacím přiznána i v dokumentech EU, například vyjádřením Rady 
EU: „Úkolem sportovních organizací je organizovat a podporovat jejich sport, zejména 
vytvářet a  aplikovat specifická sportovní pravidla v  souladu s  národní a  evropskou 

81 § 233 odst. 2 obč. zák.: „Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán 
stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.“
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legislativou. Sportovní federace jsou nezávislými subjekty a mají právo samy sebe orga-
nizovat.“82 
K tomuto závěru se následně přiklánějí vnitrostátní soudy i ESD při řešení soud-
ních sporů ze sportovní oblasti.83

I. PYRAMIDOVÁ STRUKTURA 

Pochopitelně vztahy ve sportu a vázanost subjektů soukromoprávními předpisy 
federací vysvětlila Komise EU, když identifikovala existující pyramidovou 
strukturu sportovních organizací. Její pomocí jsou názorně vysvětleny vztahy ve 
sportovním odvětví a také struktura soukromoprávních pravidel, kterými je dané 
sportovní odvětví ovládáno. 

Pyramida byla popsána následovně: 
 nejnižší úrovní pyramidy jsou kluby, líheň nových sportovních talentů, 
 nad nimi stojí regionální, resp. národní federace, jež sdružují své členy a re-

gulují veškerou agendu v rámci své sportovní disciplíny,
 tyto se dále sdružují v mezinárodních federacích, kde sportovní odvětví své 

země reprezentují. 

Na základě členství v mezinárodní federaci je federace národní ve své výkonné 
činnosti a při přijímaní svých norem vázána pravidly mezinárodních federací84 
a pravidla mezinárodní federace jsou jejím prostřednictvím závazná i pro kluby 
a profesionální sportovce.85 Vztaženo na sportovní smlouvy, pokud sportovec 
s klubem mezi sebou uzavírají smlouvu, jejímž předmětem je provozování spor-
tovní činnosti v rámci soutěže organizované sportovní federací, musí při sjedná-
vání této smlouvy brát na zřetel nejenom pravidla národních, ale i meziná-
rodních federací, kterých jsou federace národními členy. Naproti tomu sportovec 
spravedlivě očekává, že rovnováha soutěže se projeví stejnými pravidly sportovní 
hry na veškerých sportovištích a že budou globálně jednotně nastavena pravidla 

82 Declaration of the European Council on the specific characteristics of sport and its social fun-
ction in Europe, of which account should be taken in implementing common policies. In: EU-
R-lex. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l35007  

83 Autonomní postavení sportovních asociací přiznává ESD např. v kauze Bosman (odstavce 3 
až 5 rozsudku).

84 Jak uvádí HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha: Auditorium, 
2007, s. 43. 

85 Odst. 1.1, Organizace sportu v Evropě, European model of sport, konzultační dokument 
(1998), DG X, Brusel, s. 2. Dostupné z: http://www.bso.or.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/
Internationales/EU_European_Model_ Sport.pdf 
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disciplinárního trestání, postihování dopingu, úprava přístupu do soutěží a v nepo-
slední řadě i politika o transferech, resp. odstupném.86 

Sportovní právo tak není vázáno jen na vnitrostátní legislativu a soukromoprávní 
předpisy národních federací, ale obsahuje i významný mezinárodní prvek.87 Cílem 
následující kapitoly bude zhodnotit, jaký konkrétní dopad soukromoprávní pravi-
dla na profesionální smlouvy mají. Nejprve bude obecně pojednáno o tom, jaké 
skutečnosti ovlivňují míru propracovanosti předpisů sportovních federací, jelikož 
soubor pravidel se obvykle mezi jednotlivými federacemi zásadně liší. Dále bude 
již názorným přehledem konkretizováno, jak je téma profesionálních sportovních 
smluv upraveno jednotlivými sportovními federacemi v ČR, což bude ilustrovat, jak 
významnou roli tyto subjekty mají a jaký mají vliv při dotváření sportovního práva. 

II.  VLIV SPORTOVNÍCH FEDERACÍ NA PROFESIONÁLNÍ 
SPORTOVNÍ SMLOUVY DLE JEDNOTLIVÝCH SPORTŮ

Jak již bylo řečeno, je úkolem sportovních federací organizování soutěží a sdru-
žování sportovců a klubů, kteří v těchto soutěžích vystupují. K tomuto účelu fe-
derace sestavuje soubor pravidel, která jsou nezbytná ke správnému fungování 
soutěže a která zajišťují, že:
 sportovní soutěž bude provozována na určité úrovni, 
 spravedlivě a s nejistým sportovním výsledkem a 
 současně s tím upravují vztahy mezi členy federace navzájem. 

Vhodnou skladbou a obsahem těchto pravidel mohou federace přispívat k potřeb-
nému doplnění sportovního práva, a mohou se tak stát nejpodstatnějším elementem 
ve směřování sportovní politiky v ČR a při regulaci sportovních vztahů. 

V praxi se propracovanost pravidel jednotlivých sportovních odvětví značně 
liší, kdy se většinou rozsah a kvalita odvíjí od míry struktury té které federace, 
což bývá spojeno s množstvím finančních prostředků, se kterými federace dis-
ponují, a které tedy mohou vynaložit na tvorbu svých předpisů. Sportovní právo 
jednotlivých sportovních odvětví, pokud je možno soubor soukromoprávních pra-
videl takto nazvat, je závislé na faktické síle a významnosti sportu ve společnosti. 
Čím je sport populárnější,88 tím více má prostředků, tím více se stává strukturovanější 
86 Převzato od HAMERNÍK, P. Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou spor-

tovní úpravou a platným právem. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 87.
87 Podrobněji HAMERNÍK, P. Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních asociací na 

vnitrostátní sport? Právník, 2011, roč. 150, č. 12, s. 1239–1251.
88 A nejde pouze o popularitu diváckou. Důležitým faktorem je kromě zájmu veřejnosti také 

údaj, kolik sportovců je v asociaci registrováno, tedy kolik aktivních sportovců dané odvětví 
sdružuje.
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(jak na národní, tak mezinárodní úrovni) a tím hlouběji jsou vztahy mezi členy 
předpisy federací upraveny. 

Dopad soukromoprávních pravidel na smluvní vztahy mezi sportovci a kluby 
se projevuje na jednu stranu určitým omezením smluvní svobody, kdy je smluv-
ním stranám pravidly přikázáno, jak by měla jejich smlouva vypadat a co jsou je-
jich práva a povinnosti, kterých se ve smlouvě nelze vzdát, či se od nich odklonit, 
a na druhou stranu soukromoprávní pravidla tímto poskytují sportovním subjek-
tům větší dávku právní jistoty, než kterou jim zaručuje zákon.

Jak konkrétně se pravidla federací promítají do smluvní praxe, dokládá násle-
dující přehled sportovních pravidel pěti kolektivních sportů, jejichž základna je 
v ČR nejpočetnější, přičemž cílem přehledu je vytvoření představy, jak velký vliv 
mohou federace na profesionální smlouvy mít, a porovnání rozdílu mezi jednotli-
vými sportovními odvětvími.  

1.  Fotbalová asociace České republiky 

Nejpočetnější členskou základnou v ČR disponuje Fotbalová asociace České re-
publiky (dále jen „FAČR“), která sdružuje okolo 300 000 členů,89 a nutně se tak 
vyznačuje pokročilou strukturou a propracovaností pravidel. To se dotýká i úpravy 
profesionálních smluv, kterým je v rámci předpisů asociace věnována zvláštní po-
zornost. Profesionální smlouva je upravena směrnicí pro evidenci profesionálních 
a neamatérských smluv, kde je pro ni stanovena písemná forma, výše odměny 
přesahující minimální mzdu (pro hráče do 18 let polovinu minimální mzdy), mi-
nimální věk hráče 15 let, přičemž smlouva může být uzavřena maximálně na 5 let 
(v případě hráče do 18 let maximálně na roky tři). Další povinné náležitosti vy-
plývají z formulářové smlouvy, která je přílohou směrnice a která názorně uvádí, 
co vše musí být ve smlouvě uvedeno, a je tak „mustrem“, který může být dále 
rozšiřován kluby a hráči dle jejich potřeby. 

Stojí za zmínění, že směrnice sama ve svém § 2 předpokládá, že smlouva se 
uzavírá v režimu občanského zákoníku a hráč do smluvního vztahu vstupuje jako 
osoba samostatně výdělečně činná. Není tedy dána jakákoli možnost stran jednat 
o tom, jaký typ smlouvy mezi sebou uzavřou, zda pracovní či inominátní, a je 
tak opět možno na tomto místě polemizovat, zda argumentace soudu založená 
na dobrovolnosti stran uzavřít smlouvu inominátní, a nikoli pracovní, by obstála 
i v případě, kdy sportovec nemá objektivně žádnou možnost s klubem uzavřít 
jinou smlouvu než inominátní dle občanského zákoníku.90 
89 Dle oficiálních stránek FAČR. Dostupné z: http://nv.fotbal.cz/cmfs/ 
90 Nejvyšší správní soud ve většině svých rozhodnutí opakovaně argumentuje, že nemá pochyb-

nosti co do svobody projevené vůle obou smluvních aktérů v otázce volby typu smlouvy (viz 
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Poznámka

K  tématu fotbalistů jako osob samostatně výdělečně činných nutno dodat, že právě 
v tomto ohledu čelí FAČR kritice, jelikož její předpisy se v této oblasti dostávají do kolize 
s předpisy nadnárodní fotbalové asociace – Union of European Football Associations 
(dále jen „UEFA“), konkrétně s autonomní dohodou týkající se minimálních požadavků 
na profesionální sportovní smlouvy ve fotbale,91 která ukládá národním asociacím za-
vést standardizované smlouvy, které mají hráčům zaručit, že ať budou smlouvu podepi-
sovat v kterémkoli členském státě, bude mít smlouva určitý obsah, náležitosti a bude jim 
poskytnuta určitá minimální ochrana. V dohodě čl. 2, odst. 2.3 a 2.4, je hráč koncipován 
jako zaměstnanec a profesionální smlouva jako smlouva pracovní, což nekorespon-
duje s předpisy FAČR. Ta byla na nesoulad v rámci šetření UEFA o implementaci dohody 
v září 2014 upozorněna, přičemž bylo zástupci řečeno, že v zemích, kde nejsou pracovní 
smlouvy pro sportovní činnost běžně používány, je nutné, aby našly strany řešení.92 Po-
tvrzení požadavku UEFA, aby byly profesionální smlouvy fotbalistů smlouvami pracov-
ními, bylo dále potvrzeno v listopadu 2014 v rámci sociálního dialogu na téma profesio-
nálních smluv v Bruselu.93 Přes to všechno jsou však smlouvy ve fotbale dále uzavírány 
v režimu občanského zákoníku a nesoulad s dohodou trvá. 

Dohoda o minimálních požadavcích na profesionální sportovní smlouvy ve 
fotbale dále implementovala do smluv ustanovení, která hráče chrání proti již zmi-
ňovaným největším prohřeškům sportovních smluv. Jde např. o:
 ustanovení týkající se zdravotní péče, 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, čj. 2 Afs 16/2011-78): „Naprosto 
z ničeho neplyne, že by kterýkoliv z obou fotbalových klubů přiměl stěžovatele k uzavření 
tohoto typu smlouvy za pomoci ekonomického nátlaku, zneužitím jeho faktické ekonomické 
závislosti.“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2014, čj. 2 Afs 73/2011-167). 
Avšak je nutno zdůraznit, že v těchto případech byla judikatura ovlivněna povahou uve-
dených případů a konfrontováno bylo zejména daňové hledisko případu, a nikoli otázka 
ochrany hráče. Je tedy otázkou, jak by se judikatura vypořádala se situací v případě, kdy 
by byla nedostatečná vůle při uzavírání smlouvy napadena sportovcem a nešlo by o účelně 
tvrzení s cílem vyhnout se své daňové povinnosti.

91 Dohoda o minimálních požadavcích na profesionální smlouvy ve fotbale byla uzavřena dne 
19. 4. 2012 mezi zástupci UEFA a evropskou divizí mezinárodní hráčské asociace FIFPro 
(dále jen „dohoda“). 

92 Viz dopis zveřejněný v rámci novinového článku ŠEDIVÝ, P. Rušno kolem smluv fotbalistů, 
proč zůstávají raději živnostníky. In IDNES [online]. 27. 9. 2014 [cit. 2015-11-20]. Dostupné 
z: http://fotbal.idnes.cz/jednotne-smlouvy-a-pracovnepravni-vztah-ve-fotbale-fho-/fotbal.
aspx?c=A140926_170159_fotbal_pes 

93 Bruselské jednání o hráčských smlouvách. In Česká asociace fotbalových hráčů [online]. 
20. 11. 2014 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://www.milujemfotbal.cz/aktuality/brusel-
ske-jednani-o-hracskych-smlouvach/66 
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 poskytnutí jednoho souvislého dne volna v týdnu a placeného volna v rozsahu 
celkem 4 týdnů za každé období 12 měsíců (z toho minimálně 14 dní v kuse),

 zachování odměny v případě zranění souvisejícího s plněním smlouvy,
 omezení doby, na kterou může být smlouva uzavřena, a
 povinnost klubů se starat o vzdělání hráčů tak, aby bylo možné jejich pracovní 

uplatnění po skončení jejich sportovní kariéry.94

Fotbalová asociace České republiky je tak jedním ze subjektů sportovního od-
větví, který pod vedením UEFA a ve spolupráci s Českou asociací fotbalových 
hráčů95 otázku sportovních smluv komplexně zpracoval, a zajistil tak svým spor-
tovcům potřebnou ochranu v těch nejpodstatnějších ohledech. Dalo by se tušit, 
že v tomto případě by neúplná zákonná úprava a smlouvy uzavírané v režimu 
občanského zákoníku nebyly až tak palčivým tématem. Sportovci sice stále nepo-
žívají zaměstnaneckých výhod, jak by si UEFA přála a jak je tomu ve většině států 
s rozvinutým sportovním sektorem zvykem, avšak jejich práva spojená s výkonem 
sportovní činnosti jim jsou zaručena alespoň v základní míře předpisy asociace 
a ve srovnání s ostatními sporty v ČR vysoce nadprůměrně. 

Je však nutné si uvědomit, že fotbal je sportovním odvětvím s výsadním posta-
vením, vyznačujícím se velkou ekonomickou silou a pokročilou nadnárodní orga-
nizací. Pokud by byla otázka profesionálních smluv hodnocena pouze z pohledu, 
jak jsou tyto smlouvy upraveny fotbalovým odvětvím, šlo by o pohled značně 
zkreslený a neúplný, jelikož ne všechny subjekty organizující sportovní soutěž 
mají alespoň srovnatelné prostředky či podobně profesionální vedení jako na me-
zinárodní úrovni, aby byly schopny obdobný soubor pravidel vytvořit a prosadit, 
spíše, že pokud je k tomu zákon nenabádá. 

2.  Český svaz ledního hokeje 

Po fotbale je v České republice dalším významným kolektivním sportem s vel-
kou diváckou podporou a výraznou ekonomickou silou lední hokej, organizovaný 
Českým svazem ledního hokeje (dále jen „ČSLH“), který aktuálně sdružuje kolem 
110 000 členů96 a je členem mezinárodní federace International Ice Hockey Fede-
ration (dále jen „IIHF“). 

94 Článek 6 odst. 6.2 dohody. 
95 České asociaci fotbalových hráčů se např. v dubnu 2015 podařilo do čl. IX odst. 1 standar-

dizovaných smluv zařadit právo hráče odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude tři 
měsíce po sobě zaplacena odměna.

96 Dle statistiky dostupné z: http://www.cslh.cz/text/27-o-slh.html a http://www.iihf.com/iihf-
-home/the-iihf/survey-of-players/ 
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Pokud bylo v případě fotbalu hovořeno o širokém dosahu předpisů federací, 
předpisy hokejového odvětví jsou ve srovnání s fotbalem o poznání stručnější. 
Národní federace nejsou mezinárodní federací tolik úkolovány, což se promítá do 
veškerých sfér, nevyjímaje pravidla týkající se profesionálních sportovních smluv, 
které předpisy IIHF neupravují vůbec. Možná také proto se úprava profesionál-
ních smluv v předpisech federace nevyznačuje větší mírou ochrany sportovců, 
než je běžné v jiných méně oblíbených sportech. Zejména z hlediska finančního 
zázemí a zdravotní náročnosti hokeje je to zarážející. 

V předpisech ČSLH je profesionální smlouva zmíněna v Přestupním řádu pro 
kluby extraligy a I. ligy, kde je řečeno, že sportovní smlouvou se rozumí: „… ty-
pizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem Ligy a zpracovaný 
v souladu s platnými předpisy a zákony České republiky. Hráč a Klub mohou tento 
vztah uzavírat po dovršení 16. roku věku Hráče, přičemž smluvní strany respek-
tují, že pro kvalifikaci profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi 
Klubem a Hráčem.“  

Otázkou, co je pro kvalifikaci profesionální smlouvy rozhodující, se však již 
předpisy dále nezabývají. Ve zveřejněných dokumentech federace můžeme nalézt 
vzor sportovní smlouvy pro herní ročník 2015/2016. Jde o běžnou podobu profe-
sionální smlouvy, tak jak je uzavírána téměř ve všech kolektivních sportech, mimo 
fotbal, a jak byla popsána, včetně veškerých nešvarů, v předchozí kapitole. 

Hráči uváděná problematická ustanovení smluv 

Krácení odměny při zranění, extrémně vysoké tabulkové výchovné při přestupu, které 
v mnoha případech ukončuje aktivní kariéru mladým sportovcům, neexistence ustano-
vení o placeném volnu, vysoké pokuty vázané na (někdy i banální) porušení smlouvy, či 
nedostatečnou fyzickou připravenost (hráč je povinen dle některých smluv na vyžádání 
klubu prokázat absolvováním zátěžového testu svou formu, pokud nedosáhne stanove-
ného výsledku, je mu procentuálně krácena odměna) a další.

Nevýhodné postavení, které hokejistům ze smluv plyne, se stávalo často ter-
čem připomínek a dalo v roce 2012 za vznik České asociaci hokejistů, se kterou 
podepsal svaz memorandum o spolupráci a která si dala za cíl na podobě smluv 
do budoucna pracovat. Za dobu činnosti nastaly změny ve spojitosti přestupových 
tabulek, kdy na základě velmi vysokého odstupného97 docházelo k omezení mož-
nosti hráčů přestupovat z jednoho klubu do druhého a někdy také k nucenému 
ukončení kariéry mladých sportovců. V některých případech bylo již odstupné 
úplně zrušeno a v dalších zásadně sníženo.

97 Více o smírčím řízení a přestupových tabulkách Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy, 
ve znění schváleném k 18. 6. 2016.
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Poznámka

Odstupným se rozumí částka, kterou je nový klub povinen zaplatit klubu mateřskému, 
ve kterém hráč dříve působil a ve kterém mu již skončila smlouva. V případě, že se kluby 
na výši odstupného nedohodnou, stanoví ho na základě tabulek smírčí komise svazu 
(pro představu – nyní základní hodnota hráče do 20 let přestupujícího v rámci extraligy 
juniorů činí 500 000 Kč).98

Hokejové odvětví je zdárným příkladem dokládajícím současnou situaci čes-
kého sportu. Zákonodárce práva sportovcům prostřednictvím právního řádu neza-
ručuje a je pochopitelné, že kluby se dobrovolně svého výhodného postavení ne-
zřeknou, jakkoli výsledná situace není prospěšná pro stav českého sportu, v tomto 
případě hokeje. Jedinou cestou pro řadové hráče, kteří nemají natolik výsostné 
postavení, aby si mohli ochranná ustanovení ve smlouvě prosadit, je vytvoření 
hráčských asociací, které by, při jejich vhodné činnosti, mohly být schopny práva 
sportovcům s tvůrci předpisů (federacemi) vybojovat. Vzhledem k silnému posta-
vení hokejových klubů však i v tomto případě nelze předpokládat rychlé řešení, 
ale spíše dlouholetou strategickou bitvu. Jak ale dokládá i výše uvedené, trpělivé 
vyjednávání prostřednictvím asociací může práva hráčům postupně zajistit. 

3.  Český svaz házené 

V předpisech Českého svazu házené (dále jen „ČSH“) se tématem sportovních 
smluv zabývá předpis Zásady registrace hráčských smluv v ČSH. Ten ve svém  
čl. 2 odlišuje profesionály od amatérů, a to v souladu s předpisy světové házen-
kářské federace, když říká: „Za profesionála je považován hráč, který s Klubem 
uzavřel písemnou smlouvu, podle níž je odměna Klubu za jeho hráčskou činnost 
vyšší než hráčem účelně vynaložené náklady.“

Další odstavec upřesňuje, že za takovou odměnu se považuje částka, která pře-
vyšuje zákonem stanovenou minimální měsíční mzdu. Rozlišení smluv na ama-
térské a profesionální má však pouze organizační charakter. Důležité je tak jen 
ohledně výše poplatků za mezinárodní přestupy, kdy se za hráče amatéry platí 
menší poplatek než za profesionály. Co se týče ochrany hráčů či nutných náleži-
tostí profesionální smlouvy, tak těmi se už předpisy ČSH dále nezabývají. 

Český svaz házené je dále členem mezinárodní federace International handball 
federation (dále jen „IHF“) a European handball federation (dále jen „EHF“). 
Předpisy těchto federací obsahují další ustanovení týkající se profesionálních 
sportovců a jejich smluv. IHF kromě odlišení házenkáře profesionála, jak bylo 

98 Přestupní řád pro kluby extraligy a 1. Ligy, ve znění schváleném k 18. 6. 2016.


