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Úvod
Sport je společenským fenoménem a v současnosti se těší nejen ve světě,
ale také v České republice stále více rostoucí popularitě, což je způsobeno
řadou faktorů, mezi které patří např. schopnost integrovat společnost
a podporovat sociální soudržnost. Sport ve společnosti plní řadu funkcí,
od pozitivního vlivu na zdraví člověka, přes fyzický rozvoj, má také výchovně
vzdělávací funkci a přispívá k rozvoji osobnosti člověka. Sport představuje jednu
z nejrozšířenějších volnočasových aktivit, které se až na výjimky věnuje velká
část populace.
Kromě společenských funkcí má sport také nezanedbatelný ekonomický
přínos, jelikož představuje oblast, která generuje stále více bohatství
a napomáhá rozvoji ekonomiky. Ekonomickou sílu sportu můžeme spatřovat
také ve výši výdělku profesionálních sportovců, která je do velké míry odvozena
od popularity daného sportu, jelikož sporty, které se těší vetší oblibě
společnosti, mají potenciál generovat větší příjmy (např. fotbal, tenis, hokej,
golf, a další). Se společenskou oblibou sportu souvisí také jeho rostoucí
komercionalizace.
Sport tedy zasahuje do celé řady oblastí, které patří mezi zájmy státu, těmi
jsou např. výchova mládeže či péče o zdraví občanů. Aby mohl sport přispívat
k rozvoji společnosti a ekonomiky, je nutné aby zákonodárce zajistil odpovídající
právní prostředí, které bude poskytovat dostatečně vysokou míru právní jistoty
pro fungování sportu, a které bude také odstraňovat jeho negativní dopady
jako je např. doping či korupce. Do jaké míry by měl stát zasahovat
do fungování sportu, je předmětem debat. Sport je oblastí specifickou, jelikož
se jedná o aktivitu dobrovolnou a oblast do velké míry autonomní, proto
je nutné, aby stát dokázal najít odpovídající míru právní regulace, která sport
nebude příliš omezovat a poskytne mu dostatečný prostor pro vlastní regulaci
1

v rámci jednotlivých sportovních odvětví a rozvoj.
Sport je v současnosti nepominutelným ekonomickým odvětvím a jako
takový produkuje značné příjmy. Mezi zájmy státu patří z těchto příjmů vybírat
daně. Aby tato činnost mohla být prováděna efektivně, je nutné, aby stát
vytvořil odpovídající právní prostředí. Tématem této práce je zdaňování příjmů
ze sportovní činnosti, přičemž hned na úvod nutno podotknout, že se jedná
o oblast

v České

republice

dlouhodobě

diskutovanou.

Zdrojem

sporu

je především postavení sportovce v českém právním řádu, které je i tématem
této práce, přičemž na něj bude pohlíženo z pohledu práva veřejnoprávního,
konkrétně finančního.
Cílem práce je analyzovat současný stav právní úpravy vztahující
se ke zdaňování příjmů profesionálních sportovců, včetně rozboru rozhodovací
činnosti soudů, která se touto problematikou zabývá, a na základě zjištěných
závěrů dovodit, zda současná praxe odpovídá platné právní úpravě. Dílčím
cílem je se v případě rozporu zákonných podkladů a praxe zamyslet
nad možným řešením prostřednictvím změny právní úpravy.
První kapitola práce se bude věnovat vymezení pojmů „sport“
a „sportovec“.

Nejdříve

bude

analyzována

právní

úprava

sportu

v mezinárodním a evropském právu a následně se práce bude zabývat
vymezením sportu v právním řádů České republiky. Poté bude rozebrán pojem
sportovec a následně také jeho postavení v právním řádu České republiky
včetně vlivu evropského práva. Tato kapitola vytvoří nezbytný základ
pro kapitolu druhou, která se bude podrobně věnovat zdaňování příjmů
ze sportovní činnosti. Druhá kapitola je rozdělena do dvou hlavních částí,
a to na zdaňování příjmů sportovců kolektivních a následně individuálních
sportů. Třetí a zároveň poslední kapitola bude čerpat ze závěrů dosažených
v předcházejících částech práce a jejím tématem bude zdaňování příjmů
2

ze sportovní činnosti de lege ferenda.
Mezi metody, které budou použity při psaní této práce, patří především
analýza, jelikož budou zkoumány jednotlivé právní předpisy a také rozhodovací
činnost soudních orgánů týkající se tématu práce. Další metodou bude také
komparace, jelikož se část práce věnuje i rozboru zahraniční právní úpravy
a následně bude srovnána s českou právní úpravou. Používána bude rovněž
metoda syntézy a deskripce.
Práce čerpá především z právních předpisů včetně jejich komentářů.
Důležitým zdrojem, o který se opírá podstatná část této práce, je judikatura
soudních orgánů České republiky (především Nejvyššího správního soudu)
a soudního orgánu Evropské unie (Soudního dvora Evropské unie). Dalším
zdrojem informací jsou odborné publikace zaměřené na sportovní právo a také
odborné články a internetové zdroje. V neposlední řadě je čerpáno také
z konzultací se zástupci odborné sportovní veřejnosti, např. JUDr. Janem
Paulym, ředitelem legislativně právního oddělení Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), který se podílel na přípravě právních předpisů
FAČR.
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1 Vymezení pojmů
„sportovec“

„sport“

a

Sport a právo jsou společenskými jevy, které provází lidstvo již po celá
staletí. Mohlo by se zdát, že jde o fenomény nezávislé, které nevykazují mnoho
společných vazeb. Při bližším zkoumání však zjistíme, že právo a sport jsou
a budou ve vzájemné koexistenci s řadou konkrétních průnikových bodů
a množin, což souvisí s jevem, jenž bývá označován jako tzv. interdisciplinarita
sportu; ta je podmíněna a ovlivněna podstatou sportu jako společenského jevu
úzce reagujícího na všechny stránky a oblasti každodenního života1, těmi jsou
např. zdraví, výchova, ekonomika, kultura, politika, sociologie, a další.
Společně s rostoucí společenskou oblibou sportu se objevuje větší
potřeba jeho právní regulace. I přes tuto zvýšenou potřebu se ale odborná
veřejnost neshoduje na tom, zda můžeme hovořit o sportovním právu jako
o samostatné oblasti práva. Názory stojící proti argumentují, že žádná oblast
jako sportovní právo neexistuje, jelikož se vždy jedná o aplikaci norem
jednotlivých právních oblastí na odvětví sportu (např. právo občanské,
obchodní, finanční, pracovní, ad.). V podobném duchu se vyjadřuje také Králík,
který uvádí, že uznání existence sportovního práva ještě nedeklaruje jeho
postavení

jako

sportovního

odvětví.

opodstatněnosti

sportovního

práva

Máme-li
jako

se

zabývat

otázkou

právního

odvětví,

musíme

pod sportovním právem chápat systém právních norem2.
Vyřešení otázky (ne)existence odvětví sportovního práva není cílem této
práce, autorka tímto chce především poukázat na názorovou rozporuplnost
odborné veřejnosti v přístupu k této problematice.
KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001. Populárně odborné příručky. ISBN
8071795321. s. 2.
2
KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: Beck, 2001. Populárně odborné příručky. ISBN
8071795321. s. 153.
1
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1.1 Pojem „sport“
Pojem sport je tak běžně užívaný, že bychom těžko hledali někoho, kdo
by nevěděl, co si pod tímto výrazem představit. Pokud bychom ale chtěli
vyjádřit význam slova sport jednou definicí a postihnout zároveň všechny jeho
znaky, zjistíme, že to není tak jednoduché. Význam pojmu sport procházel
historickým vývojem a význam má také společenský kontext. I proto existuje
množství definic pokoušejících se v obecné rovině vymezit, co je to sport.
Sport je samostatnou společenskou oblastí a pochopitelně se nachází
v oblasti zájmu sociologů. Singer vnímá sport jako fyzickou aktivitu, která
zahrnuje konkrétní organizaci a historicky vyvinutá pravidla, která definují cíl
a nastavují limity lidskému chování; zahrnuje soutěžení a/nebo výzvu a výsledek
je závislý na především na fyzických schopnostech3.
Slovo sport je cizího původu, proto jeho definice obsahují také slovníky
cizích slov. Jeden z nich říká, že sport je pohybová fyzická aktivita provozovaná
podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné nebo
porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví4.
Je tedy zjevné, že definice se liší, a to především v závislosti na úhlu
pohledu a definičních cílech. Při různých pokusech o přesné vymezení sportu,
se ale objevují určité opakující se charakteristiky, a ty v tuto chvíli přiblížím.
Prvním charakteristickým rysem sportu je pohyb, tělesná aktivita, fyzická
námaha, apod. Tento prvek je ovšem také jedním z nejproblematičtějších.
Nepochybné je, že tělesné aktivity do značné míry sport předurčují, nejsou však
faktorem ani určujícím ani jediným5. Existuje řada sportů spojených s minimální
fyzickou aktivitou, např. šachy nebo bridž.
SINGER, Robert. Physical Education: Foundations. New York: Rinehart and Winston, 1976.
BARTÁK, Matěj a kol. Nový slovník cizích slov pro 21. století. Praha: Plot, 2008. ISBN 978-8086523-89-7.
5
KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: Beck, 2001. Populárně odborné příručky. ISBN
8071795321. s. 53.
5
3
4

Dále Králík uvádí jako další prvek soutěživost a dosahování co nejlepších
výsledků. Obvykle se nikterak nezdůrazňuje, o jaké soutěžení se jedná,
zda se soupeřem, časem, bodovým hodnocením nebo přírodou. Problémy
charakteristiky soutěživosti u sportu se projeví především u rekreačního sportu,
kde soutěživost ustupuje tzv. prožitku.
Dále Králík jako charakteristický rys sportu zmiňuje tradici. Dle mého
názoru ale i tento znak nelze u sportu vyžadovat bezvýhradně, protože sport
je odvětvím neustále se vyvíjejícím a existuje hodně sportovních disciplín,
u kterých prvek tradice chybí.
Králík zmiňuje ještě některé další znaky sportu, které jsou dle jeho názoru
druhotné. Jde např. o výkon sportovní činnosti dle daných sportovních
pravidel 6 . Často zmiňovaným znakem sportu bývá také dobrovolnost jeho
výkonu a organizovanost. Dle Sluky k odlišení sportu od rekreační aktivity
musíme vzít v úvahu podmínky, za kterých k dané činnosti dochází, a rozlišit,
zda je aktivita organizována oficiální institucí7.
Pro účely této práce tedy budu definovat sport (sportovní činnost) jako
dobrovolnou, organizovanou tělesnou aktivitu, při které se soutěží a která
je vykonávána dle předem daných sportovních pravidel.
1.1.1 Pojem „sport“ v mezinárodním právu
Pojem sport se samozřejmě objevuje v mezinárodním právu, definici
sportu ale mezinárodněprávní dokumenty obsahují zřídka. Za zmínku stojí
především Evropská charta sportu, která vznikla pod záštitou Rady Evropy
a byla přijata roku 1992. Tento právní dokument není závazný, má charakter

KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: Beck, 2001. Populárně odborné příručky. ISBN
8071795321. s. 55.
7
SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain
Team, 2007. ISBN 978-80-903609-5-2, s. 15.
6
6

doporučení, ovšem při bližším zkoumání je patrné, že se jím ve svých
definičních snahách inspirovala jak Evropská unie, tak Česká republika.
Dle Evropské charty sportu se "sportem" 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 dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních8.
1.1.2 Pojem „sport“ v právu Evropské unie
Zmínku o sportu nalezneme od roku 2009 v primárním právu EU,
a to konkrétně ve Smlouvě o fungování EU (dále jen SFEU). Čl. 6 SFEU stanoví,
že Unie má pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo
doplňuje činnosti členských států v oblasti sportu. Blíže se sportu věnuje
čl. 165 SFEU, který říká, že EU „přispívá k podpoře evropských hledisek sportu
s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné
činnosti a jeho společenské a výchovné funkci“. A dále čl. 165 odst. 2 uvádí,
že „činnost Unie je zaměřena na rozvoj 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 sportovců9 “.
SFEU tedy definuje sportovní politiku EU, nicméně definici pojmu sport
neobsahuje. Nalezneme ji ale v Bílé knize o sportu, přijaté Evropskou komisí
v roce 2007, která pracuje s definicí sportu Rady Evropy. Je ovšem třeba zmínit,
že Bílá kniha o sportu je pro členské státy EU nezávazným dokumentem,
který má pouze doporučující povahu.

Viz Msmt.cz [online]. 2017. [cit. 31. 3. 2017]. Evropská charta sportu. Dostupné z WWW:
<http://aplikace.msmt.cz/PDF/ECHS.PDF>.
9
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie.
7
8

1.1.3 Pojem „sport“ v právním řádu České republiky
Definice sportu ve sportovní teorii má oproti právu jednu zásadní
odlišnost.

V prvním

případě

plní

totiž

především

funkci

vědeckou

a pedagogickou, může si proto dovolit mít i určité sporné hranice ve vztahu
k některým činnostem, stejně tak může taková definice nezahrnovat některá
typická sportovní odvětví

10

. Naproti tomu zákonodárci jde především

o to vymezit konkrétní aktivity, které pod sport patří, aby se předešlo sporům
o to, co sport ještě je a co už není.
V ústavě bychom zmínku o právu na sport hledali marně. Je ovšem třeba
zdůraznit, že nezahrnutí sportu do ústavy by nemělo být vykládáno jako výraz
nemohoucnosti legálních a demokratických institucí zasahovat do oblasti
sportu, ani jako ústavní uznání bezpodmínečné autonomie sportovního
systému. Nezahrnutí sportu do ústavy není rezignací na roli veřejných institucí
v této oblasti, ale spíše vyjádřením jiného koncepčního přístupu k otázkám
sportu11. Legitimita a legalita sportovních norem je od ústavních práv odvozena,
především od garantování lidských práv a svobody sdružování12.
V současnosti v českém právním řádu nalezneme zmínky o sportu
poměrně často, nicméně jediným speciálním právním předpisem, který
se věnuje oblasti sportu, je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále
jen „zákon o podpoře sportu“). Tento zákon vymezuje postavení sportu
ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev,
jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře
sportu13.

KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: Beck, 2001. Populárně odborné příručky. ISBN
8071795321. s. 45.
11
SUP, Martin a kol. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 9788087284285., s. 53.
12
KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: Beck, 2001. Populárně odborné příručky. ISBN
8071795321. s. 178
13
Ustanovení § 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
8
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V ustanovení § 2 odst. 1 zákona o podpoře sportu zákonodárce definuje,
co je to sport: Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti,
která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl
harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů,
upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích
všech úrovní, a to individuálně nebo společně14.
Z uvedených ustanovení můžeme vyvodit především, že došlo k funkčnímu
vymezení sportu jako veřejně prospěšné činnosti, což je ve spojení s dalšími
již zmíněnými okolnostmi dalším argumentem pro tvrzení, že sportovní činnost
podléhá právu 15 . Ovšem nelze přehlédnout, že zákonodárce zvolil definici
sportu na velmi obecné úrovni, jejíž praktické využití v právní oblasti
je omezené.

1.2 Pojem „sportovec“
V mezinárodním právu obsahuje definici pojmu sportovec Mezinárodní
úmluva proti dopingu UNESCO přijatá v roce 2005, kterou je ČR vázána.
Pro účely této úmluvy je sportovec každá osoba, která se účastní sportu
na mezinárodní nebo národní úrovni, kterou definují jednotlivé národní
antidopingové organizace a uznávají ji státy, smluvní strany, a jakákoli další
osoba, která se účastní sportu nebo sportovní akce nižší úrovně uznané státy,
smluvními stranami.
V právních předpisech ČR se pojem sportovec vyskytuje relativně často
a od 1. 1. 2017 jeho legální definici nalezneme v ustanovení § 2 odst. 3 zákona
o podpoře sportu, který sportovce definuje následovně:

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů., definice je převzata z Evropské charty sportu z roku 1992.
15
SUP, Martin a kol. Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 9788087284285., s. 53. 9
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Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která
v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou
je u sportovní organizace evidována16.
Tématem této práce jsou příjmy ze sportovní činnosti, proto pouze
pro potřeby této práce budeme na sportovce pohlížet jako na fyzickou osobu,
která provozuje sportovní činnost a jejímž předmětem daně jsou příjmy, které
pocházejí (nejen) ze sportovní činnosti.
Sluka dělí sportovce podle příjmů, které jim plynou ze sportovní činnosti
do tří skupin, a to na amatéry (neprofesionály), poloprofesionály (můžeme
se také setkat s označením „výkonnostní sportovci“17) a profesionály:
-

amatér je sportovec, který provozuje sport bez nároku na odměnu jako
koníček vedle svého hlavního zaměstnání,

-

poloprofesionál přijímá v souvislosti s provozováním sportu finanční
odměnu, ale sportovní činnost pro něj nepředstavuje hlavní zdroj obživy,

-

profesionál vykonává sport jako své hlavní povolání18. Morávek a Štefko
považují za profesionálního sportovce takového sportovce, jehož
primární příjem plyne z úplatného provozování sportovní činnosti,
která je hlavním předmětem jeho zájmu a (zpravidla) obživy19.

1.3 Postavení sportovce
Od postavení sportovce v právním řádu se odvozují jeho práva
a povinnosti. Pro tuto práci je relevantní především postavení sportovce v právu

Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů.
17
TOPINKA, Jiří. Zdaňování sportovců a sportovních organizací. Daně. 1999. ISSN 1210-8103.
s. 21.
16

18

SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain
Team, 2007. ISBN 978-80-903609-5-2, s. 21.
19
MORÁVEK, Jakub, ŠTEFKO, Martin. Profesionální sportovci v kolektivních sportech. Časopis
pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy university, 2013, sv. 3, s. 354.
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finančním,

konkrétně

v

oblasti

daňové.

Sportovci

neprofesionální

ze své sportovní činnosti nepobírají finanční odměnu, nebudou tedy dále
předmětem této práce. Jinak je to se sportovci profesionálními, kterým z jejich
sportovní činnosti plynou příjmy, které jsou zpravidla ve většině zemí
předmětem daně z příjmu.
Nejdříve nastíním postavení sportovce v právní úpravě České republiky
a dále přiblížím pohled na status sportovce optikou SDEU.
1.3.1 Postavení sportovce v České Republice
V České republice byli oficiálně před rokem 1989 všichni sportovci amatéři
a profesionální sport byl v podstatě tabu, protože nebyl v souladu s principy
socialistické společnosti. Aby sportovcům mohl být vyplácen příjem, museli být
oficiálně

zaměstnáni.

Fakticky

ale

nebylo

„mimosportovní“

zaměstnání

špičkovými sportovci vykonáváno buď vůbec, anebo pouze na zkrácený
pracovní úvazek. Po změně režimu se postavení sportovce změnilo, jelikož
se sportovci oficiálně stali profesionály 20 . Nicméně právní úprava činnosti
profesionálních sportovců i po letech stále zůstává roztříštěná a nedostačující.
Díky absenci kogentní právní úpravy, která by definovala postavení
profesionálního sportovce, teorie dovozuje 3 možnosti. De iure může být
profesionální sportovec v České republice teoreticky považován za21:
-

poplatníka z příjmů ze závislé činnosti (podle § 6 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „zákon
o daních z příjmů“) označeného jako zaměstnance (dle § 6 odst. 2 zákona
o daních z příjmů),

SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain
Team, 2007. ISBN 978-80-903609-5-2, s. 69.
21
ŘEHÁK, Ladislav. Výkon činnosti profesionálního fotbalového hráče. [online]. Česká
společnost sportovního práva z.s., 13. červenec 2014. [cit. 14. 4. 2017]. Dostupné z WWW
<http://www.casl.cz/vykon-cinnosti-profesionalniho-fotbaloveho-hrace>.
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-

osobu samostatně výdělečně činnou provozující živnost (dle § 7 odst.
1 písm. b) zákona o daních z příjmů),

-

osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající nezávislé povolání
(dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů).
V praxi se nejčastěji setkáme s postavením profesionálního sportovce jako

osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“). Důvodem jsou výhody
především finančního a daňového charakteru, a to jak pro sportovní kluby,
tak i pro sportovce. Za současného právního stavu si OSVČ samy odvádí daň
z příjmů fyzických osob a dále si hradí pojistné na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti, pojistné na zdravotní pojištění a na důchodové
pojištění 22 . Tato praxe je výhodná především pro sportovní kluby, jelikož
umožňuje díky přenesení některých povinností na sportovce udržovat relativně
nižší „cenu za výkon sportovní činnosti“ a zejména ve vyjádřeních zástupců
sportovních klubů se setkáváme s přesvědčením, že zavedení zaměstnaneckého
poměru by mělo pro mnohé sportovní kluby likvidační účinky.
Tuto praxi jasně nevylučuje ani judikatura, přičemž možný je i výkon
činnosti profesionálního sportovce v pracovněprávním vztahu. Více bude
tato problematika rozebrána v následující kapitole.
Profesionální hráčské smlouvy
Profesionální hráčské smlouvy mezi sebou uzavírají sportovní organizace
(nejčastěji sportovní kluby) a profesionální sportovci. Vzhledem k tomu,
že se v této

práci

zmiňuji

profesionální

hráčské

smlouvy

a

odvolávám

se na některá ustanovení pro tyto smlouvy typická, tak je nyní ve stručnosti
přiblížím.

RADOSTOVÁ, Kateřina
9788087284285., s. 173.
22

a

kol.

Sportovní

právo.

Praha:

Auditorium,

2012.

ISBN
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Hráčské smlouvy v České republice se vymykají právní úpravě typické
pro západoevropské země, ve kterých sportovci a kluby uzavírají smlouvy
pracovněprávního charakteru. Že na tento typ vztahu jako pracovněprávní
nahlíží i Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“), bude doloženo
v následující podkapitole.
V případě postavení profesionálního sportovce jako OSČV v praxi dochází
k uzavírání

profesionálních

hráčských

smluv,

tedy

smluv

inominátních

dle ustanovení § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“). V těchto případech tudíž nedochází ke vzniku
pracovněprávního vztahu a na sportovce jsou přenášeny některé povinnosti jako
výše zmíněné odvádění daně z příjmů či hrazení pojistného a současně
sportovci nedisponují sociálními právy, která zaručuje zákon č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, např. právo stávky či sociální dialog.
Finanční a daňové výhody ovšem nejsou jedinými důvody pro preferování
občanskoprávních smluv. Uzavírání profesionálních hráčských smluv přináší větší
flexibilitu v mnoha ohledech, ať už jde o podřízení sportovce programu
sportovní přípravy či účasti na zápasech nebo také umožnění zakotvení
disciplinární odpovědnosti za porušení stanovených pravidel a pokynů trenéra
či klubu včetně citelných sankcí. Taktéž nabízí větší možnosti ukončení
smluvního vztahu v případě zdravotní nezpůsobilosti nebo neuspokojivých
sportovních výsledků23.
Základním dokumentem pro regulaci profesionálních hráčských smluv
ve fotbale je Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv24,
která obsahuje vzorovou profesionální hráčskou smlouvu. Profesionální hráčskou
smlouvu uzavírá klub, který je obchodní korporací a hráč jako fyzická osoba –
MORÁVEK, Jakub, ŠTEFKO, Martin. Profesionální sportovci v kolektivních sportech. Časopis
pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy university, 2013, sv. 3, s. 354.
24
Viz Fotbal.cz [online]. 2015. [cit. 15. 4. 2017]. Směrnice pro evidenci profesionálních a
neamatérských smluv. Dostupné z WWW: <http://nv.fotbal.cz/assets/cmfs/legislativa/Sm_rnice_
pro_evidenci_smluv-fin_l-27032015.pdf>.
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samostatně výdělečně činná. Předmětem smlouvy je závazek hráče vykonávat
činnost profesionálního hráče a tomu odpovídající závazek klubu zaplatit hráči
dohodnutou odměnu.
Mezi povinnosti hráče patří účast na trénincích, soustředěních, utkáních,
hráči jsou povinni dodržovat pokyny trenérů a členů realizačního týmu, musí
dbát o své zdraví a fyzickou kondici, vynakládat maximální úsilí k dosažení
sportovních cílů klubu, dodržovat pokyny a vnitřní předpisy klubu, apod.,
ale i další povinnosti, které svým charakterem hráčům přináší do běžného života
větší omezení, než která jsou typická pro pracovněprávní smlouvy, jedná
se např. o povinnosti

zúčastňovat

se

společenských

akcí,

vystupovat

na veřejnosti či neprovozovat bez předchozího písemného souhlasu klubu jinou
sportovní činnost. Hráči dále klubu podstupují svá osobnostní práva týkající
se využití obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů hráče.
Klub se zavazuje vytvářet na své náklady příznivé podmínky pro trénink,
zajišťovat kvalitní lékařskou a terapeutickou službu, ale i zajišťovat stravu
a ubytování v době zájezdu k utkáním, při soustředěních nebo poskytnout hráči
sportovní potřeby k tréninkům a utkáním, zajistit dopravu na zápasy,
soustředění, apod.
Odměna hráčů je vícesložková, obsahuje jednak základní měsíční část
a dále tzv. výkonnostní složku, která je vázána např. na odehrané minuty
v soutěžních utkáních či bonusy za vítězství. Z toho vyplývá, že výkonnostní
složka je založena výrazně na motivačním prvku, který je pro kolektivní sporty
typický. Součástí odměny je také naturální (nepeněžní) příjem od klubu ve formě
zajištění stravy, ubytování, atd. Jak již bylo zmíněno, hráč se zavazuje
z vyplácené odměny hradit příslušnou daň z příjmů, zdravotní pojištění i pojistné
na sociální zabezpečení. Dalším prvkem, který může výrazně ovlivnit výši
odměny hráče, je systém pokut za porušení povinností, který je určen
14

disciplinárními řády jednotlivých klubů.
1.3.2 Vliv evropského práva na postavení sportovce
Evropské právo je součástí práva českého, proto jsem do této práce
zařadila i podkapitolu pojednávající o postavení sportovce v právu evropském.
Právo EU neobsahuje konkrétní ustanovení upravující statut profesionálního
sportovce, nicméně prostřednictvím úpravy základních svobod a judikatury
Soudního dvora Evropské unie statut profesionálního sportovce na úrovni práva
EU ovlivňuje.
Volný pohyb osob je jednou ze 4 základních svobod, na kterých
je vystaven jednotný vnitřní trh EU. Každý občan EU má tudíž právo
se svobodně pohybovat, pracovat, pobývat a usadit se na území kteréhokoliv
z členských států. Toto právo samozřejmě přísluší také profesionálním
sportovcům,

nicméně

vzhledem

ke

a odlišnosti

národních

právních

úprav

specifičnosti
již

sportovního

několikrát

vyvstala

odvětví
potřeba,

aby se k některým otázkám vyjádřil SDEU jakožto orgán rozhodující o výkladu
a jednotné aplikaci práva EU. Vliv evropského práva na statut profesionálního
sportovce se tedy projevuje především v judikatuře SDEU a v této podkapitole
přiblížím nejvýznamnější rozhodnutí, která se jej dotkla.
Walrawe a Koch v. Association Union Cycliste Internationale
(1974)
Úplně prvním rozhodnutím SDEU, které mělo dopad do oblasti
sportovního práva, byl případ z cyklistiky Walrave a Koch v. Association Union
Cycliste Internationale (dále jen Walrave a Koch z roku 1974)25.
Co se týká skutkového stavu případu, tak pánové Walrave a Koch byli
profesionální vodiči (vodič je závodník, kterému je jinými závodníky placeno
Viz rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. 12. 1974 ve věci C-36/74 B.N.O.
Walrave and L.J.N. Koch v. Association Union cycliste internationale. 1974.
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za to, že svou taktickou jízdou před nimi pomáhá k dosažení lepších výsledků26)
nizozemské národnosti. V roce 1973 Mezinárodní cyklistická asociace stanovila,
že cyklista a vodič musí být stejné národnosti. Proti tomuto pravidlu se ohradili
vodiči Walrave a Koch, protože chtěli poskytovat své služby cyklistům
v Německu a Belgii a omezení týkající se občanství shledávali v rozporu
s volným pohybem osob.
V případě Walrave a Koch SDEU dospěl především k obecnému závěru,
že na sportovní činnost je možné aplikovat právo Evropského společenství (ES)
v případě, že se jedná o ekonomickou činnost dle čl. 2 Smlouvy o evropských
společenstvích (dále „Smlouva o ES“)27. Bude se tudíž uplatňovat čl. 39 a 49
Smlouvy o ES (nyní čl. 45 a 56 SFEU), přičemž první článek stanovuje volný
pohyb pracovníků a druhý volný pohyb služeb. Dále SDEU rozhodl,
že diskriminace z důvodu státní příslušnosti je nepřípustná, a to i pro oblast
profesionálního sportu.
Gaetano Dona vs. Marion Mantero (1976)
Rozhodnutí podobného charakteru SDEU přinesl i v případě Dona
vs. Mantero z roku 1976. Italská fotbalová federace zakazovala přijímat
do italských týmů hráče jiné než italské národnosti. Soud rozhodl, že je toto
pravidlo diskriminační a není v souladu se svobodou volného pohybu28.
Ovšem ani v tomto případě se soud nevyjádřil k otázce, zda jsou
profesionální sportovci v postavení zaměstnanců či OSVČ.

SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain
Team, 2007. ISBN 978-80-903609-5-2, s. 51.
27
Viz konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 45 a 56 SFEU (dříve čl. 39 a
49 Smlouvy o ES), přičemž první článek upravuje volný pohyb pracovníků a druhý volný pohyb
služeb.
28
Viz rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 6. 1976 ve věci C-13/76 Gaetano
Dona v. Mario Mantero.
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Případ Bosman (1995)
Pravděpodobně nejznámějším případem, ve kterém SDEU rozhodoval
v záležitostech práva a sportu, je případ Bosman29. Vzhledem k tomu, že se tato
podkapitola věnuje postavení sportovce v evropském právu, tak budou
popsány dopady pouze do této oblasti. Je ale třeba podotknout, že toto
rozhodnutí je poměrně obsáhlé a zdaleka se neomezuje pouze na statut
sportovce.
Jean Marc Bosman byl belgický fotbalista, který žaloval belgický fotbalový
klub RC Liege a také UEFA (United european football association). Případ byl
poměrně složitý, pro statut sportovce je významné, že SDEU pohlíží na vztah
mezi fotbalistou a klubem jako na vztah pracovněprávní (jde tedy o závislou
činnost). Nicméně je nutno poznamenat, že právo EU ani rozhodnutí SDEU
v oblasti sportovního práva nenutí členské státy měnit národní legislativu,
pokud nebyla shledána v rozporu se svobodou pohybu nebo jinými zásadami
evropského práva. Sportovec tedy může být v postavení OSVČ a nijak
to neomezuje jeho práva a svobody daná právem EU30.
K tomuto závěru dospěl také Hamerník, který dovozuje, že ani rozhodnutí
v případu Bosman, ani právo EU nestanovuje výslovně povinnost hráče
kolektivního sportu být ke svému klubu v pracovněprávním vztahu31.
Případ Deliège
SDEU rozhodoval také v případech individuálních sportovců. V rozhodnutí
ve věci judistky Deliège podřazuje výkon činnosti profesionálního sportovce
individuálního sportu pod volný pohyb služeb, protože se v tomto případě
Viz rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. 12. 1995 ve věci C-415/93 Union
Royale de Belge des Sociétes de Football association ASBL v. Jean-Marc Bosman.
30
GÁBRIŠ, Tomáš. International and European sports law: textbook. Bratislava: vlastným
nákladom, 2015. ISBN 978-80-972080-2-8. s. 43.
31
HAMERNÍK, Pavel. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha: Auditorium, 2007. ISBN
978-80-903786-1-2. s. 57.
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nejedná o výkon závislé činnosti, ale dochází k závěru, že by individuální
sportovci měli být posuzováni spíše jako OSVČ. Pokud tedy individuální
sportovec za výkon své činnosti získává odměnu, jde o ekonomickou aktivitu,
a Soud aplikuje čl. 49 Smlouvy o EU a volném pohybu služeb (dnes čl. 56
a násl. SFEU).
Jak již ale bylo naznačeno výše, právo EU ani judikatura SDEU nenutí
členské státy Evropské unie ke změně národní legislativy. Proto dochází k tomu,
že v některých státech východní Evropy může být profesionální sportovec
i v postavení OSVČ a není to v rozporu s unijním právem. Ačkoliv pro účely
unijního práva je i tento sportovec pokládán za zaměstnance („worker“). Pojem
„zaměstnanec“ je tedy ve výkladu unijního práva pojmem nezávislým
na národních legislativách členských států Evropské unie32.

GÁBRIŠ, Tomáš. International and European sports law: textbook. Bratislava: vlastným
nákladom, 2015. ISBN 978-80-972080-2-8. s. 43.
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2 Zdaňování příjmů ze sportovní
činnosti
Tato kapitola se bude věnovat zdaňování příjmů profesionálních sportovců
v České republice. Jak bude na následujících stránkách vysvětleno, jedná
se o oblast relativně problematickou, ve které se vyskytuje na řada nejasností,
vyplývajících z především z nejednoznačné právní úpravy.
Pro správné vyměření daně z příjmů profesionálních sportovců je nutné
nejdříve identifikovat postavení profesionálního sportovce z hlediska daňového
režimu (podle zákona o daních z příjmů). A to je otázka, se kterou se pojí hlavní
nejasnosti,

jelikož

dlouhodobým

problémem

české

daňové

legislativy

je nejednoznačnost vymezení postavení profesionálních sportovců. Příjmy
profesionálního sportovce z výkonu jeho sportovní činnosti lze zdaňovat ve více
daňových režimech, buď jako příjem ze závislé činnosti nebo jako příjem
ze samostatné činnosti. Zvlášť problematická je oblast výkonu kolektivních
sportů.
Stanoviska kontrolních orgánů a soudů do této problematiky nepřinášejí
jednoznačnost. Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole 1.3.1, smluvní
strany se v praxi vyhýbají vstupování do pracovněprávního poměru a v drtivé
většině uzavírají občanskoprávní smlouvy, a to především z důvodů daňových
výhod (resp. výhod „odvodových“). Naproti tomu finanční správa, vedená
fiskálními zájmy, se často v neprospěch subjektů dopouštěla doměření daně33.
Více o daňových režimech a přístupu Nejvyššího správního soudu k této
problematice bude pojednáno v následující kapitole, která je rozdělena
do dvou větších podkapitol, z nichž první je věnována zdaňování příjmů
kolektivních sportovců a druhá se věnuje sportovcům individuálním. Rozdělení

HEJDUK, Vladimír. Je sportovec zaměstnancem z pohledu daně z příjmů? Sport a (nejen)
pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 265.
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na sporty individuální a kolektivní je pro určení kategorie zdanění příjmů
zásadní, protože jak bude dokázáno níže, tak každá skupina naplňuje znaky
jiného způsobu zdanění. Tato dichotomie povahy výkonu sportovní činnosti
je tedy pro kategorii zdanění určující.

2.1 Zdaňování příjmů kolektivních sportovců
De iure dovozujeme 3 kategorie režimů, ve kterých mohou být zdaňovány
příjmy profesionálních kolektivních sportovců, a to jako příjmy ze závislé činnosti
nebo příjmy ze samostatné činnosti, které mohou sportovci plynout buď
ze živnostenského podnikání či z výkonu nezávislého povolání.
Všechny tři kategorie režimu zdaňování příjmů ze sportovní činnosti budou
na následujících stranách popsány a bude dovozeno, zda sportovci kolektivních
sportů naplňují znaky uvedené v zákoně pro jejich využití. Správné zatřídění
profesionálního sportovce do konkrétní kategorie příjmů je předpokladem
pro přesné vyměření základu daně.
2.1.1 Zdaňování příjmů kolektivních sportovců podle § 6 zákona
o daních z příjmů
Ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů uvádí výčet příjmů, které jsou
zdaňovány jako tzv. příjmy ze závislé činnosti. Pro zdaňování příjmů ze sportovní
činnosti je relevantní ustanovení § 6 odst. 1, který uvádí, 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 plátce34.

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
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V ustanovení § 6 odst. 2 je následně uvedeno, že poplatník s příjmy
ze závislé činnosti je dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako
„zaměstnavatel“35. Jedná se o legislativní zkratky pro účely daňového zákona,
které

nejsou

relevantní

významu

těchto

pojmů

tak,

jak

je

vykládají

pracovněprávní předpisy.
Jak vyplývá ze znění § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů, zákonodárce
do této kategorie kromě pracovněprávního, služebního a členského poměru
zařadil také poměr obdobný, ve kterém je poplatník při výkonu práce povinen
dbát příkazů plátce. Jedná se tedy o kategorii, ve které není určují formální
stránka vzniku vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (ve významu
zákona o daních z příjmů), tedy zda byl vztah založen pracovněprávní smlouvou
či obdobně, ale určující je stránka faktická, tedy zda je zaměstnanec povinen
dbát při výkonu práce pokynů zaměstnavatele. Tento výklad potvrzuje Nejvyšší
správní soud v rozsudku ze dne 31. 3. 2004:
Pod

kvalifikaci

příjmů,

podřazených

pro

účely

daně

z příjmů

pod ustanovení § 6 zákona č. 568/1992 Sb. není rozhodující na základě jakého
právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou. Podstatným rysem závislé činnosti
je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem,
na vlastní účet a s vlastní odpovědnost poplatníka, ale naopak podle pokynů
toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí (plátce). Dani z příjmů ze závislé
činnosti jsou tak podrobeny nikoli pouze příjmy plynoucí z pracovněprávního
vztahu uzavřeného podle zákoníku práce (...), ale pod takový způsob zdanění
zákonodárce zahrnul i příjmy z obdobného poměru, přičemž tento jakkoli dále
nedefinoval, vymezil jej zcela jednoznačně vzájemným vztahem plátce
a poplatníka, a to povinnosti poplatníka dbát pokynů plátce [§ 6 odst. 1 písm. a)
zákona o daních z příjmů]. Za příjmy ze závislé činnosti pro účely zdanění mimo

Ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
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jiné zákon prohlásil celou řadu příjmů, a to bez ohledu na právní skutečnosti,
vznik příjmu zakládající36.“
Nejvyšší správní soud tedy tímto potvrdil zásadu vyjádřenou v daňovém
řádu, že právní vztahy mají být pro účel výběru daně posuzovány podle svého
skutečného obsahu, nikoliv podle právní skutečnosti, kterou byly založeny.
Ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu:
Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné
skutečnosti rozhodné pro správu daní.
Výše uvedené vyplývá i ze znění § 7 zákona o daních z příjmů, který
vymezuje kategorii příjmů ze samostatné činnosti a hned v úvodní větě
ustanovení § 7 odst. 1 a následně i v § 7 odst. 2 uvádí výčet příjmů, patřících
do této kategorie, pokud nepatří mezi příjmy ze závislé činnosti. Toto
ustanovení je tedy třeba vykládat tak, že nejdříve je nutné zkoumat, zda příjem
nenaplňuje znaky závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů
a až po vyloučení této možnosti přejít ke kategorii příjmů ze samostatné činnosti
podle § 7 zákona o daních z příjmů. Tento výklad potvrzuje také Nejvyšší
správní soud, který v rozsudku dne 31. 3. 2004 vyjádřil názor, že:
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 (např. zda bude uzavřena smlouva o dílo,
smlouva o obstarání věci, smlouva mandátní, smlouva o pracovní činnosti,
smlouva o provedení práce apod.), veřejnoprávní předpisy daňové nedávají
již subjektům volbu v tom, jakým způsobem příjem z uzavřeného právního
vztahu mohou zdanit37.

36
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Soud zde tedy zdůrazňuje rozdíl mezi právem soukromým, které smluvním
stranám poskytuje smluvní volnost, a mezi právem finančním, které má výrazně
vrchnostenských charakter, a tedy o právech a povinnostech subjektů rozhoduje
orgán veřejné moci.
Klíčovou otázkou pro zařazení příjmů pod zdanění v režimu příjmů
ze závislé činnosti je tedy vymezení příjmů, které pod tzv. „závislou činnost“
spadají a k této otázce se váže také obsáhlá judikatura.
Nejvyšší správní soud se k otázce vymezení pojmu závislé činnosti
a podřazení druhů příjmů do toho režimu zdanění vyjadřoval opakovaně.
Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, které mělo význam především
z toho důvodu, že položilo určitý základ výkladu pojmu závislá činnost, byl
rozsudek ze dne 31. 3. 2004, ve kterém NSS vyjádřil právní názor, že:
„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. Zákon
o daních z příjmů sice používá pojem „závislá činnost“, tento pojem však není
totožný s pracovněprávním pojmem „závislá práce“ (nájem pracovní síly
za odměnu)38.
Nejvyšší správní soud tedy vyjádřil názor, že se pojem „závislá činnost“
neshoduje s pojmem „závislá práce“. Závislá práce je pojem pracovního práva
a na rozdíl od prvně jmenovaného zákon obsahuje jednoznačné vymezení
vztahů, které závislá práce zahrnuje. Závislou práci definuje ustanovení
§ 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“),
které říká že:
(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.
38
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(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.
Dále zákoník práce uvádí, že závislá práce může být vykonávána pouze
v pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy.
Z výše uvedeného tedy vyplývá především, že závislá činnost ve smyslu
zákona o daních z příjmů a závislá práce ve smyslu zákoníku práce nejsou
zaměnitelné legislativní pojmy. Avšak význam závislé činnosti stále zůstává
výrazně neurčitý, z toho důvodu zůstala potřeba jeho výkladu stále aktuální.
Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, nejednoznačnost postavení
profesionálního sportovce v daňovém režimu umožňovala, že v praxi dříve
poměrně často docházelo k doměřování daně finanční správou na základě
přeřazení příjmů ze samostatně výdělečné činnosti na příjem ze závislé činnosti.
Vymezení závislé činnosti jako vzájemný vztah plátce a poplatníka, a to jako
povinnost poplatníka dbát pokynů plátce [§ 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních
z příjmů] se totiž ukázalo být nedostačující, jelikož umožňovalo poměrně
extenzivní výklad správcem daně. Průlomovým rozhodnutím, které tuto praxi
omezilo, protože došlo k částečnému definičnímu vyjasnění, bylo rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu 2 Afs 62/2004 ze dne 24. 2. 200539. Soud v tomto
rozsudku dospěl k závěru že:
„(...) definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou vykonávané
činnosti (typicky práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho
zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou
a kdy k uzavření pracovněprávního vztahu mělo dojít především v zájmu osoby,
tuto činnost vykonávající, jelikož neuzavření tohoto vztahu v konečném
důsledku její právní sféru poškozuje. Naopak o závislou činnost zpravidla nejde,
jestliže se jedná o specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě
39
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či nesoustavně, jejíž výkon je podmíněn faktory do značné míry nezávislými
na vůli zadavatele (např. se jedná o sezónní práce, práce závislé na počasí,
práce podmíněné realizací jednorázově získané zakázky apod.). Tyto skutečnosti
musí akceptovat i aplikace daňových předpisů, neboť v opačném případě
by představovala nelegitimní zatěžující prvek soukromé sféry ve shora
nastíněném

smyslu.

Zvyšování

zaměstnanosti

nástroji

působení

státu,

a to i daňovými, totiž ve svých důsledcích nemůže vést k tomu, aby byly
uzavírány pracovní vztahy i tehdy, jestliže na jejich uzavření není dán
oboustranný zájem. Takový výklad by popíral i samotnou soukromoprávní
podstatu pracovního práva.“
Soud v tomto případě dochází k závěru, že pro zařazení příjmů
do kategorie závislé činnosti, není určující pouze skutečnost, že je činnost
vykonávána podle pokynů, ale je třeba zkoumat, zda se skutečně jedná
o činnost závislou na osobě plátce. Určující je tedy především prvek závislosti.
Jinak řečeno Nejvyšší správní soud tímto došel k závěru, že správce daně
není oprávněn překlasifikovat příjem v případech, kdy je dán oboustranný zájem
obou smluvních stran neuzavírat pracovněprávní vztah, aniž by došlo ke zneužití
postavení silnější smluvní strany40.
V rozsudku ze dne 27. 7. 2006, č. j. 2 Afs 173/2005-69, vycházeje z výše
uvedeného právního názoru, NSS dodal:
„Pokud se smluvní strany rozhodnou, v souladu s obecnými principy
smluvního práva (smluvní svoboda, dobrá víra, nezneužívání ekonomicky
silnějšího postavení apod.) do tohoto smluvního vztahu vstoupit, dojde k jeho
skutečné realizaci, nejedná se o právní úkon zastřený. Jinak by tomu ovšem
bylo, pokud by žalobce přiměl k uzavření tohoto typu smluv o dílo své smluvní
partnery

za

pomocí

ekonomického

nátlaku,

zneužívaje

jejich

faktické

HEJDUK, Vladimír. Je sportovec zaměstnancem z pohledu daně z příjmů? Sport a (nejen)
pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6. s. 266.
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ekonomické závislosti na nich, a přiměl je tak uzavřít takovou smlouvu,
kterou ve skutečnosti neměli zájem uzavřít (...) snaha o minimalizaci nákladů
a maximalizaci zisku, realizovaná tím, že podnikatel zajišťuje specifické činnosti
pomocí

smluv

o

dílo

uzavřených

s reálně

ekonomicky

samostatnými,

i když z hlediska objemu tržeb a vlastního kapitálu nepoměrně slabšími
zhotoviteli, je racionálním, nikoho nepoškozujícím, a tedy i právem dovoleným
vzorcem chování a slouží k rozumnému uspořádání společenských vztahů41.
Dle mého názoru si soud při výkladu zákona v těchto rozhodnutích,
pravděpodobně ve snaze omezit extenzivní výklad závislé činnosti, příliš
vypomáhá závislou prací a pracovněprávním poměrem ve významu zákoníku
práce, kdy dochází k výše zmíněnému závěru, že by stát neměl uměle zvyšovat
zaměstnanost

překlasifikováním

příjmů

z kategorie

samostatné

činnosti

do kategorie příjmů ze závislé činnosti, aniž by dostatečně reflektoval již výše
zmíněnou skutečnost že k tomu, aby byly příjmy zdaňovány v režimu § 6 zákona
o dáních z příjmů, není nutné pracovněprávní poměr uzavřít.
Jak již bylo uvedeno výše, pro sportovní kluby i sportovce je v mnohých
ohledech výhodnější postavení sportovců jako OSVČ. Soud se ve výše
zmíněných rozsudcích omezuje pouze na hodnocení dopadů této skutečnosti
pro smluvní strany, které se rozhodnou neuzavřít pracovněprávní poměr.
Avšak důsledky těchto smluvních vztahů se neomezují pouze na smluvní strany,
ale mají vliv i na další subjekty. Způsob upravení těchto dvoustranných právních
vztahů má dopad také na oblast daňovou, tedy na výši vybraných daní.
Je tedy otázkou, zda tato určitá větší volnost, která je úpravě vztahů v oblasti
kolektivních sportů poskytována, není diskriminační ve vztahu k ostatním
daňovým poplatníkům.

41
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Posouzení

postavení

profesionálního

sportovce

kolektivního

sportu v judikatuře
Prvním

významným

rozhodnutím

Nejvyššího

správního

soudu,

které se týkalo daňového režimu profesionálního sportovce kolektivního sportu,
byl případ prvoligového hokejisty klubu HC Sparta Praha42. Předmětem řízení
byla daňová uznatelnost cestovních výdajů na každodenní dojíždění z Milevska
(místa bydliště) do holešovického hokejového stadionu. Hokejista v HC Sparta
Praha působil na základě hráčské smlouvy. Finanční orgány a následně i krajský
soud dospěly ke stejnému závěru o daňové neuznatelnosti cestovních výdajů,
učinily tak však na základě odlišných právních názorů. Zatímco totiž finanční
orgány akceptovaly, že stěžovatel vykonával samostatnou výdělečnou činnost
a jezdil pouze na místo svého pravidelného výkonu práce; dospěl krajský soud
k závěru, že se ve skutečnosti jednalo o zastřený pracovněprávní úkon, jelikož
v úvahu je, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 daňového řádu (tehdy platného
zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků), třeba brát skutečný obsah
právního úkonu43.
Nejvyšší správní soud odmítl překvalifikování příjmů Krajským soudem
na příjmy ze závislé činnosti jako nezákonnou a sám tuto otázku posoudil, stejně
jako otázku uznatelnosti cestovních výdajů.
Ke statusu profesionálních sportovců NSS uvedl, že absence výslovného
podřazení profesionálních sportovců pod zákoník práce nechává větší prostor
pro výklad, který umožňuje smluvním stranám v rovině soukromého práva volit
z více smluvních úprav, které zákon nabízí a je na smluvních stranách,
aby vyhodnotily, která úprava bude výhodnější (a zvážily daňové dopady
z toho vyplývající). NSS s odkazem na svou předešlou judikaturu dospěl
k závěru, že:
42
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 16/2011-78 ze dne 29. 11. 2011.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 16/2011-78 ze dne 29. 11. 2011. Bod [17].
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„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. Tento závěr lze ostatně opřít i o faktickou situaci,
kdy je v praxi obecně akceptováno, že profesionální sportovec může –
z daňového hlediska – působit též jako OSVČ. K odklonu od této obecně
akceptované praxe by proto musel existovat velmi silný důvod, spočívající
např. ve výslovné změně zákonné úpravy. Jinak totiž lze argumentovat
i prostřednictvím určité míry normativní síly fakticity44.“
Dále Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že:
„Povaha hráčské činnosti pro sportovní klub její smluvní zakotvení formou
samostatné výdělečné činnosti rozhodně nevylučuje. V nyní projednávaném
případě je totiž z obsahu hráčské smlouvy zřejmé, že se činnost sportovce
pojmovému vymezení závislé činnosti sice velmi blíží, nicméně nedosahuje její
intenzity.45“
Při učinění tohoto závěru přihlédl k tomu, že výkon činnosti sportovce
je natolik specifický, že není možné jej podřadit pod zákoník práce. Výkon
činnosti sportovce nezahrnuje pouze účast na trénincích a utkáních, ale i další
aktivity, které jsou vymezené v hráčské smlouvě (např. povinnost udržovat
se v dobré psychické i fyzické kondici a připravenosti, ale i povinnost účasti
na marketingových akcích klubu).
Dále Soud poukázal také specifičnost odměňování profesionálních
sportovců, které se zásadně liší od odměňování typické pro pracovní právo.
Pro odměňování sportovců je typická tzv. motivační složka odměny, kdy hráči
dostávají bonusy např. za počet získaných bodů, vstřelených gólů či odehraných
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 16/2011-78 ze dne 29. 11. 2011. Bod [30].
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 16/2011-78 ze dne 29. 11. 2011. Bod [28].
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minut),

ale

také

systém

pokut

za

porušení

hráčských

povinností

(dle tzv. disciplinárních řádů).
Zároveň Soud vyslovil názor, že za současné nevyjasněné situace právního
postavení profesionálních sportovců stát nemůže vynucovat jen jednu
z možných forem jejich smluvní spolupráce s kluby, a to ani prostřednictvím
daňové politiky.
Další rozhodnutí z oblasti daňového režimu profesionálních sportovců bylo
konzistentní s předchozí judikaturou Nejvyššího správního soudu. Jednalo
se o případ prvoligového fotbalisty AC Sparta Praha46. Spor se vedl o daňovou
uznatelnost výdajů za sportovní oblečení, vybavení a spotřebu materiálu, jelikož
Finanční úřad fotbalistovi výdaje neuznal a dodatečně mu vyměřil daň.
Stěžovatel se u NSS se domáhal určení, že činnost sportovce spadá pod výkon
závislé činnosti, což je paradoxní, protože v případě, že by Soud shledal,
že se jednalo o závislou činnost, tak by bylo bezpředmětné zkoumat uznání
zmíněných výdajů. Stěžovatel namítal, že základním kritériem pro odlišení osoby
vykonávající závislou činnost a OSVČ je povinnost dbát příkazů plátce. Soud
k tomuto uvedl, že:
„...tuto povinnost není možné coby rozhodné kritérium přeceňovat, jelikož
je zřejmé, že povinnost „dbát pokynů plátce“ má např. i každý řemeslník,
vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění, který musí
respektovat pokyny svého klienta.47“
V souladu s ustálenou judikaturou soud uvedl, že:
„...jakkoliv vztah sportovce k jeho klubu vykazuje řadu znaků závislé
činnosti, je s ohledem na specifičnost jeho činnosti nutno vždy podle
konkrétních

okolností

dovodit,

jakou

povahu

tato

činnosti

má.

V nyní projednávaném případě přitom Nejvyšší správní soud nemá žádné

46
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 22/2012 ze dne 1. 8. 2012.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 22/2012 ze dne 1. 8. 2012. Bod [21].
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pochybnosti v tom směru, že stěžovatel vstoupil do smluvního vztahu ke svému
klubu dobrovolně jako OSVČ a nadále se tak i navenek a ve vztahu k finanční
správě choval, takže není dán žádný rozumný důvod, pro který by měl být tento
vztah zpětně redefinován48.“
Nejvyšší správní soud rozhodoval v krátké době za sebou ve více téměř
totožných případech. Pro srovnání šlo o rozsudky ze dne 18. 9 2012 čj. 2 Afs
21/2012 a rozsudek ze dne 24. 10. 2012 čj. 2 Afs 20/2012 a po každé použil
totožná odůvodnění.
Na svém stanovisku Nejvyšší správní soud setrval i v následující
rozhodovací praxi. V rozhodnutí sporu fotbalisty 49 , který v dotčeném období
hrál v klubech FK Viktoria Žižkov a.s. a posléze ve Fotbalovém klubu Teplice,
a.s. Stěžovatel se, stejně jako v předchozím případě fotbalista AC Sparta Praha,
domáhal určení, že se v jeho případě jednalo o výkon závislé činnosti i přesto,
že stejně jako v předchozím případě po celou dobu vystupoval jako OSVČ
a své příjmy tímto způsobem také zdaňoval. NSS opětovně posuzoval otázku,
zda je příjem profesionálního fotbalisty příjmem ze závislé činnosti. Stejně jako
v předchozím sporu se Soud vracel ke svému dřívějšímu rozhodnutí č. 2 Afs
16/2011-78 ze dne 29. 11. 2011 a tak jako v předchozích případech se stejným
odůvodněním

opět

odmítl

překvalifikovat

režim

příjmů.

K argumentaci

stěžovatele NSS uvedl:
„Měl-li by snad zdejší soud následovat logiku kasační stížnosti, ve všech
standardních případech smluvních vztahů prvoligových fotbalistů a jejich klubů
by jakákoliv jiná smlouva než smlouva pracovněprávní byla ve skutečnosti
zastřenou pracovní smlouvou.50“
NSS k věci dále uvedl, že pokud by činnost profesionálních sportovců byla
podřazena pod zákoník práce, padl by dvě desetiletí budovaný a správními
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 22/2012 ze dne 1. 8. 2012. Bod [24].
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 73/2011-167 ze dne 21. 1. 2014.
50
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 73/2011-167 ze dne 21. 1. 2014. Bod [38].
48
49
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orgány nijak nezpochybněný mechanismus fungování vrcholového sportu
(projev normativní síly fakticity).
K argumentaci Nejvyššího správního soudu je ovšem nutno podotknout,
že ačkoliv ve své dřívější judikatuře 51 rozlišuje mezi „závislou prací“ (podle
zákoníku práce) a „závislou činností“ (podle zákona o daních z příjmů),
v následujících rozsudcích už toto odlišení poměrně splývá a Soud často
ve svých odůvodněních využívá definiční znaky závislé práce (podle zákoníku
práce) v situacích, kdy chce definovat závislou činnost a s touto definicí
se spokojuje. Jako příklad je možno uvést bod [35] rozsudku Nejvyššího
správního soudu ze dne 21. 1. 2014, čj. 1 Afs 73/2011-167:
„Z obou smluv je patrné, že se činnost stěžovatele jako fotbalisty
pojmovému vymezení závislé činnosti sice velmi blížila, nicméně nedosahovala
její intenzity. Je nutno si uvědomit, že činnost profesionálního sportovce
je natolik specifická, že se omezením plynoucím ze zaměření a výslovné
reglementace zákoníku práce vymyká. Z povahy věci je zřejmé, že součástí
výkonu činnosti profesionálního sportovce není pouze účast na zápasech,
případně trénincích svého klubu, nýbrž i řada dalších aktivit, které jsou nezbytné
jednak pro stoprocentní připravenost daného sportovce (...), ale také z důvodů
marketingových zájmů klubu (...). V konečném důsledku je proto obtížně
představitelné, aby specifická činnost profesionálního sportovce v běžící sezóně
byla svojí povahou slučitelná s takovými instituty zákoníku práce, jako jsou třeba
nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, přestávky v práci na jídlo
a oddech, dny pracovního klidu anebo práce přesčas. I kdyby však tato úskalí
byla tvořivou aplikací zákoníku práce překonána, smluvní strany jistě mohou,
i z důvodů obtížné použitelnosti zákoníku práce na činnost stěžovatele, zvolit
jinou smluvní úpravu, byla-li by podle soukromoprávní úpravy možná52.

51
52

Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 22/2003 ze dne 31. 3. 2004.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 73/2011-167 ze dne 21. 1. 2014. Bod [35].
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Legislativní pojem „závislá činnost“, který užívá zákon o daních z příjmů,
způsobuje základní zdroj problémů při určení kategorie příjmů, do které by měli
být zařazeni profesionální sportovci kolektivních sportů. Zákon legální definici
tohoto pojmu neobsahuje, proto je jeho vymezení ponecháno výkladu soudu.
Jak bylo dokázáno výše, je zjevné, že Nejvyšší správní soud má tendenci
se ve své argumentaci při vymezení závislé činnosti omezovat na znaky závislé
práce (zmiňuje i podřazení pod zákoník práce), což se ovšem jeví být jako
vymezení příliš úzké, vezmeme-li v úvahu znění ustanovení § 6 odst. 1 zákona
o daních z příjmů, ve kterém zákonodárce pod pojem závislá činnost podřadil
příjmy

nejen

z pracovněprávního,

služebního

nebo

členského

poměru,

ale i obdobného poměru, v němž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu
je povinen dbát příkazů plátce.
Soud dochází k závěru, že vztah profesionálního kolektivního sportovce
se sportovním klubem nedosahuje dostatečné intenzity, aby mohl být zařazen
pod závislou činnost. Je ovšem otázkou, zda výklad závislé činnosti v podání
Nejvyššího správního soudu není příliš restriktivní. Soud sice argumentuje
normativní

silou

nezpochybňovaným

fakticity,

kterou

mechanismem

dokládá
fungování

dlouhodobě

budovaným

vrcholového

sportu,

kdy profesionální sportovci jsou v České republice vnímáni jako OSVČ.
Nicméně je třeba se zamyslet nad tím, zda je tento argument dostačující,
a zda se nejedná spíše o určitou formu tolerance již zažitého a fungujícího
systému. Jiné postavení sportovce kolektivního sportu než zaměstnanecké
(ve významu zákona o daních z příjmů) tedy nelze přímo vyloučit, avšak je nutné
zdůraznit, že se významně opírá o situaci faktickou, která je v praxi obecně
akceptována. Pokud by z nějakého důvodu došlo ke změně výkladu práva,
tak by soud jistě mohl tuto praxi vyhodnotit jako protizákonnou. Výše zmíněná
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akceptace zažité praxe je způsobena nedostatečnou zákonnou úpravou statutu
profesionálních sportovců. Je dokonce možno říct, že soud v současnosti tímto
výkladem do určité míry chrání profesionální kolektivní sport před důsledky,
které by mělo zařazení výkonu sportovní činnosti pod činnost závislou.
Nutno zmínit, že i mnoho autorů analýzou závislé práce podle zákoníku
práce dochází k závěru, že výkon sportovní činnosti není podřaditelný
pod zákoník práce. Pokud bychom rozebrali jednotlivé znaky závislé práce, došli
bychom ke stejnému závěru. Avšak pro zařazení příjmů pod příjmy ze závislé
činnosti podle § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů, není nezbytnou podmínkou,
aby tyto příjmy plynuly z pracovněprávního poměru, ale jak vyplývá ze znění
zákona, plně postačí i poměr obdobný.
Soud svým výkladem prozatím nepřinesl do problematiky postavení
kolektivních sportovců pro zdaňování jejich příjmů jasné rozhodnutí, které
by přineslo právní jistotu do budoucna.
Shrnutí
Pokud bych měla shrnout závěry této podkapitoly, která vychází především
z rozborů judikatury, tak značné úskalí představuje neurčitost legislativního
pojmu závislá činnost. Soudy se o uchopení tohoto pojmu pokoušely
opakovaně, v dřívějších rozsudcích především odlišením tohoto pojmu
od závislé práce podle zákoníku práce. Později soud definoval jako určující
pro zařazení příjmů pod závislou činnost tzv. prvek závislosti, podle kterého není
určující pouze to, zda je činnost vykonávána podle pokynů, ale je třeba
zkoumat, zda se skutečně jedná o činnost závislou na osobě plátce. Soud ve své
argumentaci dále akcentuje obecné principy smluvního práva (především
smluvní svobodu, dobrou víru a nezneužívání ekonomicky silnějšího postavení)
a konstatuje, že pokud je dán oboustranný zájem obou smluvních stran
neuzavřít pracovněprávní vztah, není poté ani správce daně oprávněn
33

překlasifikovat charakter příjmů z tohoto vztahu plynoucích.
Je možné konstatovat, že ve výkonu činnosti profesionálního sportovce
kolektivního sportu lze spatřovat naplnění prvků závislosti, k tomuto závěru
dochází také JUDr. Vybíral53. Nicméně soud dochází k závěru, že zde není dána
dostatečná míra intenzity závislosti pro to, aby výkon sportovní činnosti mohl
být činnosti závislou. Soud také argumentuje existencí normativní síly fakticity,
tedy skutečností, že sportovci kolektivních sportů jsou dlouhodobě na území
České republiky vnímáni jako OSVČ. Závěrem lze konstatovat, že postavení
sportovce kolektivních sportů pro otázku zdanění zůstává stále nevyjasněné
a ani poslední rozsudek nepřinesl do této oblasti vyšší stupeň jistoty.
2.1.2 Zdaňování příjmů kolektivních sportovců podle § 7 odst. 1
písm. b) zákona o daních z příjmů
Zákon o daních z příjmů v § 7 vymezuje okruh příjmů, které spadají
do tzv. samostatné činnosti. Zákonná definice osoby samostatně výdělečně
činné (dále jen „OSVČ“) ovšem v zákoně o daních z příjmů chybí. Nalezneme
ji ale v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který za OSVČ
podle § 9 odst. 2 považuje osobu, která ukončila povinnou školní docházku
a dosáhla věku alespoň 15 let a vykonává samostatnou výdělečnou činnost
nebo spolupracuje na jejím výkonu (...)54.
Příjmy podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů jsou příjmy
ze živnostenského podnikání, které souvisí s činností na základě živnostenského
oprávnění daného zákonem o živnostenském podnikání. Základní právní
předpis upravující živnostenské podnikání je tedy zákon č. 455/1991 Sb.,
živnostenský zákon (dále jen „živnostenský zákon“) 55 , který pro provozování

VYBÍRAL, Roman. Analýza judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovců
v oblasti kolektivních sportů v České republice. Jurisprudence, 2013. č. 1. s.17.
54
Zákon č. 155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
55
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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živnosti vymezuje podmínky všeobecné a zvláštní. Mezi všeobecné podmínky
patří dosažení věku 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.
Dále je třeba splnit i podmínky zvláštní, stanovené živnostenským zákonem
nebo jiným předpisem.
Živnostenský zákon vymezuje všeobecné podmínky provozování živnosti
v ustanovení § 6:
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami,
pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou
a)

plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu
zákonného

zástupce

nezletilého

k samostatnému

provozování

podnikatelské činnosti, a
b)

bezúhonnost.

Dle občanského zákoníku je svéprávnost způsobilost nabývat pro sebe
vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně
jednat)56. Plně svéprávným se člověk stává dosažením zletilosti, tzn. věku 18 let.
Soud může plnou svéprávnost přiznat nezletilému, který dosáhl věku 16 let
na jeho návrh se souhlasem jeho zákonného zástupce. Soud dále zkoumá,
zda je

osvědčena

schopnost

nezletilého

sám

se

živit

a

obstarávat

si své záležitosti, ale i další okolnosti (např. zda je nezletilý na takové sociální
úrovni, aby zvládal roli dospělého ve společnosti a unesl tíhu odpovědnosti
za vlastní jednání). Živnostenský zákon umožňuje podmínku plné svéprávnosti
nahradit také přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého
k samostatnému

provozování

podnikatelské

činnosti

57

.

Živnost

tedy

lze vykonávat již i před dosažením 18. roku věku.

Ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
57
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění
pozdějších předpisů.
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Bezúhonnost je další ze všeobecných podmínek provozování živnosti
a pro účely živnostenského zákona se váže především k předmětu podnikání
s ohledem na ochranu práv jiných osob. Bezúhonný není pro účely
živnostenského zákona ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti
s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo ohlašuje.
Zákon definuje živnost v ustanovení § 2 jako soustavnou činnost
provozovanou

samostatně,

vlastním

jménem,

na

vlastní

odpovědnost,

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem
(tzv. pozitivní definice živnosti). Dále živnostenský zákon v ustanovení § 3 uvádí
výčet činností, které živností nejsou (tzv. negativní definice živnosti), přičemž
provozování

sportovní

činnosti

není v

negativním

výčtu

obsaženo.

Nyní rozeberu jednotlivé definiční znaky živnosti a v následujících podkapitolách
je porovnám s charakteristikami výkonu činnosti sportovce individuálního
resp. kolektivního sportu.
Prvním znakem živnosti je soustavnost jejího výkonu. Za živnost
je považována činnost opakující se, živností nemůže být činnost jednorázová
nebo nahodilá. Ovšem není v rozporu, je-li činnost vykonávána sezónně.
Dále zákon vymezuje požadavek samostatnosti neboli samostatné
provozování živnostenské činnosti. Tímto znakem se živnost nejvíce odlišuje
od činnosti zaměstnanecké. Znamená to, že taková osoba má nejen
živnostenské oprávnění, že jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,
ale že také samostatně o své činnosti rozhoduje a sama ji organizuje, zajišťuje
a realizuje její výsledky58 a není při jejím výkonu vázána pokyny jiné osoby.

HORZINKOVÁ, Eva. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a judikaturou.
14. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Linde, 2014. Komentář. ISBN 978-80-7201-942-7. s.
17 – 19.
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Dalším pojmovým znakem je provozování živnosti vlastním jménem,
což znamená, že všechny právní úkony jsou prováděny jménem živnostníka
a veškeré výsledky jeho činnosti jsou přičítány právě jemu.
Dále zákon stanovuje podmínku provozování živnosti na

vlastní

odpovědnost, která značí především podnikatelské riziko, a nakonec účel
dosažení zisku, z čehož vyplývá, že živnostenské podnikání je ekonomickou
aktivitou, přičemž není rozhodující, zda zisku bylo doopravdy dosaženo.
Zákonné podmínky provozování živnosti byly vysvětleny a nyní dovodím,
zda profesionální sportovec kolektivních sportů splňuje pozitivní definici živnosti
podle živnostenského zákona. Pokud bychom rozebrali jednotlivé zákonné
znaky živnosti, tak je zřejmé, že znak soustavnosti je naplněn.
Zjevně nenaplněný je znak samostatnosti, kdy je zřejmé, že prvek řízení
jinou osobu v případě výkonu činnosti kolektivního sportovce je přítomen.
Sportovec

stěží

bude

sám

rozhodovat

o

tom,

kdy

bude

trénovat

nebo nastupovat do zápasů. A prvky závislosti lze spatřovat i v jiných projevech
činnosti kolektivních sportovců. Profesionální sportovci sice v soutěžních
utkáních vystupují pod svým jménem (tím mám na mysli především označení
na dresu), v kolektivu jsou snadno identifikovatelní (kromě zmíněného jména
na dresu je pro sportovce typická jeho herní pozice či individuální projev
herního výkonu), nicméně výsledky jejich činnosti (tedy předvedených výkonů
v zápasech), jsou a priori přisuzovány týmu jako celku. Soutěží se účastní týmy
jako kolektiv, nikoliv jednotlivci a také bodové hodnocení přísluší celému týmu,
stejně tak i odměny za výhry. Např. ve fotbale mohou kluby dosáhnout
značných zisků, pokud se jim podaří probojovat do Ligy mistrů či Evropské ligy.
Jak již bylo zmíněno, sportovci sice provozují svou činnost pod svým
vlastním jménem (pouze do určité míry), nicméně v případě kolektivních sportů
je běžné, že sportovec podpisem hráčské smlouvy dává souhlas s užitím svých
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osobnostních práv klubu, pro který vykonává činnost.
Na rozdíl od individuálních sportovců, v případě kolektivních sportů
sportovci vykonávají činnost na náklady a rizika svého klubu. Je to právě vedení
klubu, kdo vybírá trenérský a realizační tým a nese náklady spočívající
např. v provozu stadionu, sportovního vybavení, dopravu a ubytování v případě
výjezdů na venkovní utkání, apod.
V případě samostatnosti provozování živnosti, je zřejmé, že sportovec
kolektivního sportu při výkonu své činnosti tento charakteristický znak
nenaplňuje, jelikož výkon jeho činnosti organizuje sportovní klub, pro který
sportovní činnost vykonává. V tzv. profesionálních smlouvách se hráči zavazují
např. podřizovat se stanovenému časovému a organizačnímu režimu mužstva,
taktéž jako dodržovat pokyny trenérů a realizačního týmu.
Jak vyplývá z výše uvedeného, ve výkonu činnosti profesionálních
sportovců nacházíme řadu znaků závislosti. Některá ujednání, ke kterým
se sportovci v profesionálních smlouvách zavazují, jdou až nad rámec
podřízenosti tak, jak ji chápe zákoník práce. Tyto nadstandardní povinnosti,
pro kolektivní sporty typické, spočívají např. ve stanovování povinnosti účastnit
se autogramiád či charitativních akcí klubu nebo třeba ve vymezení zakázaných
činností, kterých se sportovec musí zdržet i ve svém volném čase
(např. provozování jiné sportovní činnosti bez souhlasu klubu, apod.).
Lze tedy shrnout, že profesionální kolektivní sportovci vykonávají činnost
soustavně, avšak není naplněn znak samostatnosti ani požadavek výkonu
činnosti pod vlastním jménem (ten je přítomen pouze částečně) a za výsledky
nenesou přímou odpovědnost.
Profesionální sportovci kolektivních sportů nicméně i přes nenaplnění
zákonných znaků živnosti tuto kategorii zdanění příjmů využívali. Tento daňový
režim totiž umožňuje uplatnění výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení,
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zajištění a udržení příjmu ve výši 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání
(jedná se o uplatnění tzv. paušálních výdajů), je tedy pro sportovce výhodnější,
než kategorie nezávislého povolání podle ustanovení § 7 odst. 2 písm.
c) zákona o daních z příjmů, která umožňuje odečtení pouze 40 % daňových
výdajů.
Tvrzení, že profesionální sportovci kolektivních sportů nenaplňují znaky
živnostenského podnikání, zastává i správce daně a soudy. Dokladem jsou
rozhodnutí

finančních

úřadů,

které

v poslední

době

začaly

důsledněji

kontrolovat daňová přiznání sportovců a těm, kteří využívali zvýhodněný paušál,
aniž by na něj podle finanční kontroly měli nárok, doměřují daně.
Toto stanovisko potvrdil i Krajský soud v Českých Budějovicích

59

,

který v nedávném rozsudku ze dne 23. 9. 2016, č. j. 51 Af 4/2016-30 zamítl
odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu o doměření daně. Šlo o kauzu
prvoligového fotbalisty klubu AC Sparta Praha fotbal, a.s., v jehož případě
dospěl soud k závěru, že charakter výkonu jeho činnosti nenaplňuje znaky
živnosti. Takže i přesto, že je fotbalista držitelem živnostenského oprávnění,
finanční orgán mu doměřil daň z příjmů fyzických osob za kontrolované roky
a navíc mu uložil povinnost z doměřené daně uhradit penále s odůvodněním,
že v případě činnosti výkonného sportovce nebyla jeho činnost provozována
podle jeho živnostenského oprávnění, ale jednalo se o příjem z nezávislého
podnikání60.
Žalobce ve své argumentaci poukazoval především na nenaplnění
podmínky samostatnosti výkonu své činnosti, která je jednou ze zákonných
prvků živnosti. Samostatnost dokládal tvrzením, že vstupuje jako samostatný
právní subjekt do nezávislých smluvních vztahů s plnou osobní odpovědností,
právy a povinnostmi a funguje stejně jako samostatný ekonomický subjekt
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 51 Af 4/2016-30 ze dne 23. 9. 2016.
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 51 Af 4/2016-30 ze dne 23. 9. 2016.
Bod [23].
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v rámci svého hospodaření a odpovídá tudíž za plnění všech svých závazků
případně jako porušení převzatých povinností. Dále argumentoval tím, že jeho
činnost je vykonávána pod jeho vlastním jménem, nikoliv jménem fotbalového
klubu, což dokládají i články a reportáže ve sdělovacích prostředcích o žalobci61.
Soud ovšem došel k závěru, že samostatnost v případě výkonu činnosti
profesionálního fotbalisty není dána, jelikož je zřejmá jeho výrazná vázanost
na klub. Soud uvedl, že: pod samostatností je nutno chápat absenci závislosti,
kdy prvek řízení jinou osobou je zcela potlačen. To jinými slovy znamená,
že pokud by měl být naplněn znak samostatnosti výdělečné činnosti, musel
by fotbalový hráč sám o sobě rozhodovat, zda bude nastupovat k jednotlivým
utkáním, zda se bude účastnit tréninku, zda bude respektovat pokyny trenéra
apod. Takovou samostatností profesionální fotbalový hráč s ohledem na obsah
smluv vybaven není62.
Dále soud vyvrátil i argument žalobce, že sportovní činnost vykonává
vlastním jménem, jelikož výkony fotbalového hráče v kolektivním sportu jsou
součástí výkonu celého mužstva63.
Soud shrnuje, 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 živnosti64.
Soud tedy žalobu zamítl jako nedůvodnou. Prvoligový fotbalista
se nicméně rozhodl využít dalších prostředků a podal kasační stížnost
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 51 Af 4/2016-30 ze dne 23. 9. 2016.
Bod [4].
62
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 51 Af 4/2016-30 ze dne 23. 9. 2016.
Bod [27].
63
Tamtéž.
64
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 51 Af 4/2016-30 ze dne 23. 9. 2016.
Bod [27].
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k Nejvyššímu správnímu soudu. O věci nebylo ke dni odevzdání závěrečné
práce rozhodnuto, avšak už v tuto chvíli je možno poznamenat, že rozhodnutí
bude mít pro oblast zdaňování příjmů kolektivních sportovců precedenční
charakter.
Mám-li stručně shrnout závěry této podkapitoly, tak profesionální
sportovec vykonávající kolektivní sporty nemůže v souladu s platným právem
vykonávat svou činnost jako živnost, protože svou činností nenaplňuje všechny
legální znaky živnosti podle živnostenského zákona. I přestože svou činnost
vykonává soustavně, o čemž není pochyb, tak absentuje samostatnost výkonu
činnosti, stejně jako není splněna podmínka výkonu činnosti pod vlastním
jménem, ani požadavek výkonu činnosti na vlastní odpovědnost.
Tento

výklad

potvrzuje

svou

činností

také

správce

daně,

který se v poslední době zaměřil na kontrolu daňových přiznání sportovců
vykonávajících kolektivní sporty a pokud sportovec zdaňoval své příjmy jako
živnostník, tak mu doměřil daň, a to i přesto že sportovec byl držitelem
živnostenského oprávnění. Finanční úřady totiž dospěly k závěru, že na výkon
činnosti kolektivního sportovce se žádný druh živnosti nevztahuje, jelikož není
naplněna ani zákonná definice živnosti, proto kolektivní sportovec nemůže jako
živnostník své příjmy zdaňovat. Tento výklad následně potvrdil i krajský soud
a lze uzavřít, že do budoucna bude mít význam rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu, které by svým precedenčním charakterem mělo vnést do problematiky
zdaňování příjmů kolektivních sportovců více jistoty.
2.1.3 Zdaňování příjmů kolektivních sportovců podle § 7 odst. 2
písm. c) zákona o daních z příjmů
Posledním způsobem, kterým je možno zdaňovat příjmy ze sportovní
činnosti, je režim § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů jako příjmy
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z výkonu nezávislého povolání, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6,
tedy příjmů ze závislé činnosti. Při posuzování charakteru příjmů je tedy nutno
nejdříve zkoumat, zda nesplňují znaky závislé činnosti a až po vyloučení této
varianty je možno přejít k posouzení, zda se bude jednat o příjmy z výkonu
nezávislého povolání.
Abychom mohli zodpovědět otázku, zda příjmy z výkonu sportovní
činnosti je opravdu možné zdaňovat v tomto režimu, je nutné vymezit, jaký druh
příjmů patří pod legislativní pojem „nezávislé povolání“, jelikož výklad tohoto
pojmu je pro určení správného režimu zdanění určující. Žádný právní předpis
legální definici pojmu „nezávislé povolání“ neobsahuje. Touto otázkou
se ale zabýval Nejvyšší správní soud, který se v rozsudku 8 Afs 56/2010-73
ze dne 21. 9. 2011 vyjádřil následovně:
Právní předpisy neobsahují legální definici toho, co se rozumí nezávislým
povoláním. Vychází se proto podpůrně z § 22 odst. 1 písm. f) zákona o daních
z příjmů, kde se uvádí v souvislosti s daňovými nerezidenty nezávislá činnost.
Při vědomí, že některé z tam uvedených činností je třeba považovat
za podnikání

podle

jiných

právních

předpisů

podle

§

7

odst.

1

písm. c) (architekt, lékař, inženýr, právník), lze za nezávislá povolání považovat
např. výkonné umělce, sportovce, jejich trenéry, rozhodčí, artisty apod.65.
Nejvyšší správní soud svým výkladem dovozuje, která povolání je možné
považovat za nezávislá a sportovce mezi ně zařazuje.
Za použití metody jazykového a logického výkladu tedy za příjmy z výkonu
nezávislého povolání můžeme označit ty příjmy, které nesplňují znaky závislé
činnosti podle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů, a ke kterým není třeba
živnostenského

oprávnění

podle

§

7

odst.

1

písm.

b),

ani

jiného

podnikatelského oprávnění dle § 7 odst. 1 písm. c)., jelikož z výkladu zákona
vyplývá, že profesionální sportovci kolektivních sportů nesplňují při výkonu
65
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své činnosti požadavek samostatnosti. K tomu se vyjádřil také NSS, který
v rozsudku ze dne 21. 1. 2014 čj. 1 Afs 73/2011-167 uvedl, 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. V konečném důsledku se ve výši odměny
sportovců působících v kolektivních sportech promítá na prvém místě nikoliv
individuální, osobní nasazení a počet „odpracovaných hodin“, nýbrž zejména
úspěšnost týmu jako celku. To je záležitost často dokonce i velmi nahodilá
a ne vždy odpovídající jeho vlastní aktivitě (srov. přiměřeně rozsudek čj. 2Afs
16/2011-78, bod 29)66.
Z výkladu zákona a ze soudní judikatury tedy vyplývá, že příjmy
kolektivních sportovců nejsou jednoduše podřaditelné pod příjmy ze závislé
činnosti, nicméně nedochází ani k naplnění znaků živnostenského podnikání
pro to, aby profesionální kolektivní sportovci mohli získat živnostenské
oprávnění (jak bylo dokázáno výše). Proto příjmy kolektivních sportovců budou
zdaňovány v zásadě buď v režimu příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona
o daních z příjmů (k tomu ovšem dochází velmi zřídka) nebo jako příjmy
z nezávislého podnikání podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů.
Mám-li se opět shrnout výše uvedené, tak pokud sportovec vykonávající
kolektivní sport nenaplňuje svou činností znaky závislé činnosti, je teoreticky
možné zdaňovat příjmy jako příjmy z výkonu nezávislého povolání. Vzhledem
k tomu, že legální definice nezávislého povolání v českém právním řádu
absentuje, je opět nutné hledat jeho znaky ve výkladu Nejvyššího správního
soudu, který podpůrně vychází z § 22 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů,
a sportovce mezi nezávislá povolání zařazuje.
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Nepeněžní příjmy sportovců kolektivních sportů
V předcházejících částech práce bylo vysvětleno, že smluvní vztahy mezi
sportovními kluby a profesionálními sportovci bývají v převážné většině případů
založeny

profesionálními

hráčskými

smlouvami

(smlouvami

inominátními

dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku). V mnoha případech
z uzavřených profesionálních smluv vyplývá povinnost klubu poskytovat hráčům
nejen peněžní odměnu, ale také další rozličné formy plnění, z jejichž povahy
je zřejmé, že se jedná o plnění související s výkonem činnosti hráče pro tento
klub. Tato plnění nejčastěji spočívají v poskytování ubytování, stravy, dopravy,
rehabilitace, léčebných výloh, apod. A mohou v některých případech dosahovat
nezanedbatelných částek. Je tedy otázkou, zda by tyto příjmy neměly být
považovány za tzv. nepeněžní příjmy a neměly by tudíž být zdaněny.
Podle § 3 odst. 2 zákona o daních z příjmů se předmětem daně z příjmů
fyzických osob se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.
Názor na to, zda by tato plnění poskytovaná sportovcům, měla být
zdaňována jako nepeněžní příjmy, se neshodují. Generální finanční ředitelství
zastává názor, že se o nepeněžní příjmy jedná a jde tedy vždy o zdanitelný
příjem hráče. Akceptuje přitom dosavadní zavedenou praxi vzájemného
započítávání závazků a pohledávek mezi sportovním klubem a hráčem, pokud
v souladu se smlouvou vzniknout mohly a vznikly67.
Tyto příjmy v praxi eviduje klub a poměrnou částí za zdaňovací období
formou vyúčtování předává hráčům, u kterých tato vyčíslená hodnota vstupuje
do základu daně z příjmů jako nepeněžní plnění a povinností hráče
je při zpracování daňového přiznání zahrnout nepeněžní příjmy do základu daně
(a vyměřovacího základu v případě sociálního a zdravotního pojištění).

HAJDUŠEK, Tomáš. Nad nepeněžními příjmy profesionálních sportovců stále není jasno.
Daně a právo v praxi, 2013, č. 3, s. 33.
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Tyto příjmy jsou následně předmětem kontrolní činnosti státní správy (orgány
správy sociálního zabezpečení, finanční úřad a zdravotní pojišťovny).

2.2 Zdaňování příjmů individuálních sportovců
Předchozí

kapitola

pojednávala

o

zdaňování

příjmů

kolektivních

profesionálních sportovců, tato bude věnována sportovcům individuálních
sportů. V předchozí kapitole byly dostatečně vysvětleny zákonné požadavky,
které musí být splněny pro jednotlivé kategorie zdanění. V této kapitole
z nich budu vycházet a budu je aplikovat individuální profesionální sportovce.
2.2.1 Zdaňování

příjmů

individuálních

sportovců

podle

§

6

zákona o daních z příjmů
Příjmy sportovců vykonávajících individuální sport tvoří především
startovné ze soutěží, ceny za vítězství a dále také příjmy od sponzorů.
Jak již bylo uvedeno výše, příjmy ze závislé činnosti jsou takové příjmy,
které

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
plátce68.
Individuální sportovci jsou zpravidla členy sportovních klubů, což vyplývá
z organizace sportu v České republice. Kromě odměn ze sportovních soutěží
tedy mohou individuální sportovci pobírat také odměny od svého klubu
na základě smluvního vztahu založeného zpravidla na základě občanského
zákoníku (smlouvy inominátní dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského
zákoníku). Pro určení správné kategorie zdanění těchto příjmů bude rozhodná
míra závislosti vykonávané činnosti na klubu, jehož jsou členy. Individuální

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
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sportovci dosahují v porovnání se sportovci kolektivních sportů vysoké míry
nezávislosti, která může být spatřována v nezávislosti při rozhodování o účasti
v soutěžích či větší volnost při přípravě, apod. Tím hlavním důvodem jsou
ale dosažené výsledky, které jsou vždy přičítány přímo sportovci samotnému,
nikoliv sportovnímu klubu. Proto můžeme uzavřít, že ačkoliv je zde teoretická
možnost zdaňování příjmů individuálního sportovce jako příjmy ze závislé
činnosti, tak se s ní v praxi moc často nesetkáváme. Avšak existuje i výjimka,
kdy jsou individuální sportovci zaměstnanci, a to za situace, kdy jsou zaměstnáni
tzv. rezortním sportovním centrem příslušných ministerstev. Rezortní sportovní
centra jsou začleněna do struktury příslušných ministerstev a ta jsou tři,
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany a Ministerstvo školství, mládeže
a sportu.
Resortním střediskem vrcholového sportu Ministerstva obrany je ACS
Dukla a jeho sportovci jsou vojáky z povolání, jsou tedy ve služebním poměru
podle příslušného zákona69. Pod ACS Dukla spadá několik odvětví sportů, např.
atletika, kanoistika, moderní pětiboj, lyžování, cyklistika, střelba, veslování,
a další.
2.2.2 Zdaňování příjmů individuálních sportovců podle § 7 odst.
1 písm. b) zákona o daních z příjmů
Profesionální sportovci provozující individuální sporty bývají téměř
výhradně živnostníky. V případě individuálních sportů dochází k reálnému
naplnění znaků nezávislosti tak, jak je vymezuje živnostenský zákon a prvek
nezávislosti je u individuálních sportovců nutno považovat za hlavní pojmový
znak.

69

Zákon č. 221/1999 Sb., Zákon o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
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Prvním znakem živnosti je soustavnost jejího výkonu. Sporty jsou zpravidla
vykonávány sezónně, jak již bylo ale uvedeno výše, sezónnost výkonu sportovní
činnosti není překážkou splnění podmínky soustavnosti.
Sportovec individuálního sportu zpravidla není nikomu podřízen. Sportovci
provozující individuální sporty bývají, stejně jako sportovci provozující kolektivní
sporty, členy sportovních klubů. Toto členství však vyplývá především z členské
organizace sportu a nestaví sportovce do vztahu podřízenosti ke klubu.
Jedná se

tedy

především

o

určitou

příslušnost

sportovce

ke

klubu,

který se ovšem vlastním jménem soutěží neúčastní. Sportovec si sám rozhoduje,
kdy bude vykonávat sportovní činnost a sám si organizuje svou sezonu, včetně
rozhodnutí o tom, jakých soutěží, závodů či turnajů se zúčastní. Sám si také
vybírá trenérský a realizační tým, který se bude podílet na organizaci
jeho sportovních aktivit, tréninků, účastí v soutěžích, regeneraci, apod. Můžeme
tedy konstatovat, že podmínka samostatnosti je naplněna.
K samostatnosti výkonu činnosti profesionálních sportovců se vyjadřoval
také Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém rozsudku ze dne 23. 9. 2016,
č. j. 51 Af 4/2016-30 uvedl následující: u většiny sportovců působících
v individuálních sportech lze vyvodit, že jsou naplněny znaky a obecné
podmínky provozování živnosti, ačkoliv i takový sportovec může být přidružen
k nějakému týmu a sám si zvolí, jakého závodu se zúčastní, závodí sám za sebe
nebo si vybírá tým svých podpůrců. (...) zároveň je pouze na rozhodnutí
takového sportovce, s kým bude spolupracovat, s jakými trenéry, jakou výbavu
si zvolí, apod.70.
Individuální sportovec v soutěžích vystupuje výhradně pod svým jménem,
výkon podává sám za sebe, pouze jemu jsou přisuzovány jeho výsledky a jemu
plynou příjmy z této činnosti. Taktéž sportovec nese náklady spojené s výkonem

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 51 Af 4/2016-30 ze dne 23. 9. 2016.
Bod [31].
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své činnosti. Tímto jsou splněny podmínky výkonu živnosti vlastním jménem
a na vlastní odpovědnost, kterou můžeme spatřovat ve více rovinách, jednak
v odpovědnosti za předvedené sportovní výkony, dále také v odpovědnosti
finanční a samozřejmě v odpovědnosti z právních jednání, která sportovec činí
svým jménem.
Bezpochyby i účel dosažení zisku je v případě individuálních sportovců
naplněn, jelikož zdrojem příjmů profesionálního sportovce jsou příjmy z výkonu
sportovní činnosti, a jejich dosažení tedy je podmínkou, aby se sportovec uživil.
Činnost profesionálních individuálních sportovců tedy naplňuje znaky
živnosti, konkrétně jde o živnost volnou. V příloze č. 4 k živnostenskému zákonu
ji nalezneme pod bodem č. 74 obor provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a organizování sportovní činnosti 71 . Výčet činností, které konkrétně
spadají pod tento obor, obsahuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových
náplních jednotlivých živností72. Jmenovitě jde o:
-

zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících
k regeneraci,

-

organizování a pořádání sportovních soutěží a činnosti sloužící podpoře
a propagaci sportu,

-

činnost agentů a agentur zastupujících výkonné sportovce,

-

činnost

výkonných

sportovců,

případně

rozhodčích,

provozovaná

samostatně a za účelem dosažení zisku.
Pokud tedy individuální profesionální sportovec naplní zákonné znaky
živnosti, může své příjmy ze sportovní činnosti zdaňovat jako živnostník podle
ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.
K problému s naplněním podmínek provozování živnosti může dojít,
pokud sportovec dosahuje vysoké výkonnosti již před dovršením patnácti let.

71
72

Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Předpis č. 278/2008 Sb. Obsahové náplně živností, ve znění pozdějších předpisů.
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V tuto chvíli totiž nesplňuje legální definici osoby samostatně výdělečně činné
(podle zákona o důchodovém pojištění).
Shrnutím

výše

uvedeného

je

možné

konstatovat,

že

individuální

profesionální sportovci splňují zákonnou definici živnosti, jelikož sportovní
činnost vykonávají soustavně, nejsou při jejím výkonu nikomu podřízeni,
vystupují pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a vzhledem
k tomu že je

výkon

sportovní

činnosti

jejich

hlavním

zdrojem

příjmů,

tak je naplněn i účel dosažení zisku. Pokud tedy naplní i všeobecné podmínky
výkonu živnosti, kterými jsou dosažení věku 18 let a bezúhonnost a způsobilost
k právním úkonům, mohou svou činnost vykonávat jako živnost.
2.2.3 Zdaňování příjmů individuálních sportovců podle § 7 odst.
2 písm. c) zákona o daních z příjmů
Individuální sportovci, kteří nejsou zaměstnanci, a kteří splňují všeobecné
i zvláštní podmínky pro získání živnostenského podnikání podle živnostenského
zákona, tedy budou své příjmy zdaňovat jako příjmy ze živnostenského
podnikání podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Tento daňový
režim umožňuje uplatnění výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení,
zajištění a udržení příjmu ve výši 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání,
nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč.
Pokud nesplňují zákonné podmínky pro získání živnostenského oprávnění,
ale nejsou ani zaměstnanci, budou zdaňovat podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona
o daních z příjmů jako příjmy z výkonu nezávislého povolání. Aby mohly být
příjmy profesionálního sportovce zdaňovány jako příjmy z nezávislého povolání,
je stejně jako v případě živnostníka nutné splnit podmínky legální definici OSVČ
podle

zákona

o

důchodovém

pojištění,

která

za

OSVČ

podle

ustanovení § 9 odst. 2 považuje osobu, která ukončila povinnou školní docházku
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a dosáhla věku alespoň 15 let a vykonává samostatnou výdělečnou činnost
nebo spolupracuje na jejím výkonu 73 . Pokud je tato podmínka splněna,
lze dle platných právních předpisů příjmy tohoto sportovce považovat za příjmy
z nezávislého povolání a zákon umožňuje uplatnit výdaje prokazatelně
vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu ve výši 40 %, nejvýše však
do částky 800 000 Kč.

73

Zákon č. 155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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3 Zdaňování příjmů ze sportovní
činnosti de lege ferenda
Právní úprava profesionálního sportu je velmi neurčitá a zejména
při výkonu kolektivních sportů se v oblasti zdaňování příjmů sportovců nachází
řada mezer, které prozatím interpretací práva nedokázaly zaplnit ani soudní
orgány takovým způsobem, který by do dané oblasti přinesl vyšší míru právní
jistoty.
Přestože výkon činnosti profesionálních kolektivních sportovců vykazuje
znaky závislé činnosti, současná praxe i rozhodovací činnost soudů připouští,
aby sportovci zdaňovali své příjmy jako osoby samostatně výdělečně činné.
Příslušná rozhodnutí soudních orgánů byla analyzována v předchozí kapitole
a byl dovozen rozpor mezi praxí zavedenou v České republice a zněním
příslušných právních předpisů, které se k otázkám postavení profesionálního
sportovce vztahují (především zákon o daních z příjmů a zákon o podpoře
sportu).

Na

základě

těchto

závěrů,

dosažených

v předchozí

kapitole,

se domnívám, že by oblasti výkonu profesionálního sportu a postavení
sportovce v českém právním řádu především, prospěla konkretizace právní
úpravy. Právě této otázce bude věnována následující kapitola, ve které bych
chtěla přinést alternativy možného řešení postavení profesionálního sportovce
kolektivních sportů pro účely zdanění. Domnívám se, že aby byla změna právní
úpravy dlouhodobým a opravdu fungujícím řešením, je do jejího návrhu nutné
promítnout specifičnost výkonu sportovní činnosti a profesionálního sportu
celkově.
V této kapitole přinesu dvě varianty návrhu změny právních předpisů,
v prvním bude výkon sportovní činnosti podřazen pod závislou činnost
podle § 6 zákona o daních z příjmů a inspiraci pro tuto variantu čerpám
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především z nové právní úpravy, která byla zavedena na Slovensku. Druhý návrh
bude spočívat ve výslovném podřazení příjmů ze sportovní činnosti pod výkon
samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů, tento návrh tedy bude
spočívat v legalizaci stávající praxe, kdy sportovci vykonávající kolektivní sporty
zdaňují své příjmy téměř výhradně jako příjmy ze samostatné činnosti.

3.1 Zdaňování

příjmů

kolektivních

sportovců

podle § 6 zákona o daních z příjmů de lege
ferenda
Právní úprava postavení profesionálního sportovce se v zemích Evropské
unie liší. V zemích západní Evropy jsou práva a povinnosti profesionálních
sportovců předmětem pracovního práva (Německo, Itálie, Francie, atd.).
V některých státech se setkáváme s odlišnou úpravou a práva a povinnosti
profesionálních sportovců jsou upravovány právem občanským, případně
obchodním. Tímto případem je v současnosti také Česká republika, pro kterou
je v oblasti výkonu kolektivních sportů typické uzavíraní nepojmenovaných
smluv podle občanského zákoníku.
Slovenská právní úprava statutu profesionálních sportovců byla donedávna
velmi podobná české, ale s účinností nového zákona o športě došlo k zásadním
změnám a Slovensko tímto také vykročilo vstříc pracovnímu poměru, a tedy
podřazení příjmů ze sportovní činnosti pod závislou činnost z pohledu
daňového.
Slovenská právní úprava jako zdroj inspirace
Donedávna byla situace na Slovensku velmi podobná té v České republice
– kluby se sportovci uzavíraly především smlouvy nepojmenované podle
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občanského

případně

obchodního

zákoníku.

Velké

změny

v postavení

sportovců ovšem proběhly nedávno, protože 1. 1. 2016 nabyl účinnosti nový
zákon o športe74. Smyslem zákona bylo reagovat na nevyhovující právní úpravu
vykonávání sportovní činnosti.
Slovenská právní úprava vypadá následovně: pokud sportovec vykonává
sport jako jednotlivec (v tomto případě jde především o výkon individuálních
sportů), jedná se o výkon samostatnej zárobkovej činnosti podle zákona
č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Pokud ale vykonává sport
jako člen sportovní organizace (nehraje zde roli, zda jde o sport kolektivní
či individuální), jde o výkon závislé práce, která může být vykonávána
buď na základě smlouvy o profesionálním vykonávání sportu (podle nového
zákona o športe) nebo v pracovněprávním vztahu či obdobném pracovním
vztahu podle zvláštního předpisu.
Zákon o športe zavedl pro výkon sportovní činnosti nové typy smluvních
vztahů – smlouvu o profesionálním vykonávání sportu (tento smluvní typ se váže
k tématu této práce, proto bude vysvětlena jeho podstata), o amatérském
vykonávání sportu a o přípravě talentovaného sportovce. Zákonník práce
je k zákonu o športe ve vztahu delegace, použije se pouze v případech,
kdy to zákon o športe výslovně uvádí.
Profesionál je pro účely zákona o športe sportovec, který vykonává
sportovní činnost jako jeho hlavní ekonomickou činnost, profesionální výkon
sportovní činnosti pro něj tedy představuje hlavní zdroj příjmů. Smlouvu
o profesionálním vykonávání sportu může se sportovním klubem uzavřít
ten sportovec, jehož výkon sportovní činnosti splňuje znaky závislé práce.
Rozhodné přitom není pojmenování smlouvy, ale skutečný stav. Závislá práce
je práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti
zaměstnance, osobně zaměstnancem pro zaměstnavatele, podle pokynů
74

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zakonov.
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zaměstnavatele, jeho jménem a v pracovním čase určeném zaměstnavatelem75.
Pokud tedy výkon sportovní činnosti sportovcem splňuje znaky závislé práce,
stává se to hlavním znakem tohoto vztahu a ze vztahu mezi sportovcem
a sportovní organizací se stává vztah kvazi pracovněprávní.
Zákon stanovil tzv. přechodné období, kdy smlouvy, které byly uzavřené
před 1. 1. 2016, mohou doběhnout do konce své platnosti, nejdéle však
do 31. 12. 2018. Smlouvy, které jsou uzavřené na období překračující 31. 12.
2018 budou od 1. 1. 2019 zákonnou fikcí považovány za smlouvy
o profesionálním vykonávání sportu.
Mzda sportovce se zdaňuje jako příjem ze závislé činnosti, tedy jako příjem
zaměstnance. Pro placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění zákon také
zavádí přechodné období, aby měly kluby i sportovci čas se připravit
na zavedení řádných zaměstnaneckých vztahů od 1. 1. 2019. Kluby dočasně
do 31. 12. 2018 neplatí za sportovce odvody na sociální pojištění (pokud
uzavřeli smlouvu o profesionálním vykonávání sportu) a zdravotní pojištění
si sportovci

platí

dobrovolně

z minimálního

vyměřovacího

základu.

Toto mezidobí tedy končí s koncem roku 2018 a od 1. 1. 2019 už budou
fungovat řádné zaměstnanecké poměry76.
Aplikace v České republice
Jak bylo dovozeno v předchozí kapitole, výkon činnosti profesionálního
sportovce vykonávajícího kolektivní sporty v mnohých znacích naplňuje znaky
závislé činnosti. Domnívám se tedy, že by jednou z možných variant bylo
novelizací zákona o podpoře sportu výslovně definovat statut profesionálních
sportovců. Tento zákon by jednoznačně vymezil profesionální sport a postavení
Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ve znění pozdějších předpisů.
ČOLLÁK, Jaroslav. Zmluva o profesionálním vykonávání športu v „novom zákoně o sportě“ –
jako na to? [online]. Čollák a partneri, advokátska kancelária, 17. ledna 2016 [cit. 31. května
2017]. Dostupné z: <http://www.ak-kosice.sk/odborny-clanok/zmluva-o-profesionalnomvykonavani-sportu-v-novom/>
54
75
76

sportovců, jak kolektivních, tak individuálních sportů. Byly by stanoveny
příslušné smluvní typy pro jednotlivé kategorie výkonu sportovní činnosti
a došlo by k podřazení pod zákoník práce, přičemž stejně jako na Slovensku
by se zákoník práce použil pouze v případech výslovně určených v zákoně
o podpoře sportu.
Příjmy z výkonu činnosti kolektivních sportovců by byly zdaňovány jako
příjmy

ze

závislé

činnosti

podle

zákona

o

daních

z příjmů,

jelikož

by profesionální sportovci byli se sportovními kluby v pracovněprávním poměru,
a tudíž by o charakteru jejich příjmů pro účely zdanění již nebylo pochyb. Nutno
zmínit, že toto řešení by do oblasti výkonu kolektivních sportů přineslo zásadní
změny, došlo by k přenesení povinnosti daňových odvodů a hrazení pojistného
na sportovní kluby.
Mimo rámec finančního práva by navrhovaná právní úprava měla dopady
především do práva pracovního, jelikož by tímto řešením bylo dosaženo vyšší
míry ochrany profesionálních sportovců, na jejíž poskytnutí je tlak jednak
z Evropské unie, ale také příslušných sportovních sdružení zastřešujících
jednotlivé sportovní odvětví (např. ve fotbale se v této věci velmi aktivně
zapojuje Mezinárodní federace profesionálních fotbalistů, známá pod zkratkou
FIFPro, která je celosvětovou organizací složenou z 58 fotbalových asociací,
a jejíž posláním je zastupovat zájmy hráčů).
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3.2 Zdaňování

příjmů

kolektivních

sportovců

podle § 7 zákona o daních z příjmů de lege
ferenda
Ve výše popsaném návrhu došlo k podřazení výkonu sportovní činnosti
pod činnost závislou podle zákona o daních z příjmů. Další variantou, nutno
zmínit že u odborné sportovní veřejnosti daleko více vítanou, je řešení přesně
opačné, a tedy zakotvení profesionálního sportovce jako osoby samostatně
výdělečně činné, vykonávající nezávislé povolání. Tím by byla stanovena výjimka
a při výkonu sportovní činnosti by nešlo o závislou činnost.
Tuto změnu by bylo možné opět provést novelou zákona o podpoře
sportu, který by stejně jako v předchozím případě stanovil postavení
profesionálních sportovců, ale v tomto případě by je podřadil do kategorie
nezávislého povolání.
Výslovné

zákonné

zařazení

profesionálních

sportovců

do

výkonu

nezávislého povolání by bylo řešením, které by legalizovalo stávající praxi
a přineslo by právní jistotu, která v současnosti chybí.
Domnívám se, že i pro tuto variantu zařazení příjmů z výkonu profesionální
sportovní činnosti v oblasti kolektivních sportů pod nezávislé povolání, existují
silné argumenty. I přesto, že výkon sportovní činnosti naplňuje do značné míry
závislou činnost, tak lze polemizovat nad tím, zda by jeho podřazení
do této kategorie bylo řešením, které by přineslo zamýšlený efekt, protože
lze namítnout, že dostatečně nezohledňuje specifika výkonu kolektivního
sportu. Pro výkon sportovní činnosti je typické, že sportovci při uzavírání
profesionálních hráčských smluv dávají sportovnímu klubu svolení k využívání
svých osobnostních práv. Způsob využití těchto práv zahrnující využití
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů hráče závisí na dohodě
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smluvních stran 77 . Dá se tedy očekávat, že pokud by příjmy kolektivních
sportovců byly zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, začali by profesionální
sportovci s kluby kromě pracovněprávních smluv uzavírat také zvláštní smlouvy
o využití osobnostních práv a tímto by část jejich příjmů byla opět zdaňována
jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních
z příjmů.

Tato

domněnka

je

založena

na

poznatcích

ze

zahraniční,

např. ve Španělsku se jedná o velmi běžnou formu praxe.

Viz např. Fotbal.cz [online]. 2015. [cit. 15. 4. 2017]. Směrnice pro evidenci profesionálních a
neamatérských smluv. Dostupné z WWW: <http://nv.fotbal.cz/assets/cmfs/legislativa/Sm_rnice_
pro_evidenci_smluv-fin_l-27032015.pdf>.
77

57

Závěr
Cílem této práce bylo analyzovat stávající právní úpravu zdaňování příjmů
profesionálních sportovců, včetně rozboru rozhodovací činnosti soudů,
která se této problematice věnuje, a na základě zjištěných závěrů dovodit,
zda současná praxe odpovídá platné právní úpravě. Mimo to byl vytyčen i dílčí
cíl, a to v případě rozporu zákonných podkladů a praxe navrhnout možné řešení
prostřednictvím změny právní úpravy.
Zdaňování příjmů ze sportovní činnosti je stále oblastí hodně diskutovanou
z důvodu nejednoznačnosti postavení profesionálního sportovce pro účel
výběru daně z příjmů, které v praxi činí problémy se správným vyměřením daně.
Výkon kolektivních sportů je oblastí, se kterou se pojí hlavní nejasnosti.
První teoretickou možností, jak mohou být zdaňovány příjmy z výkonu
sportovní

činnosti

kolektivních

sportovců,

je

režim

závislé

činnosti

podle § 6 zákona o daních z příjmů. Vzhledem k absenci zákonné definice
závislé činnosti v zákoně o daních z příjmů, byl nucen se touto otázkou vícekrát
zabývat soud. Nejvyšší správní soud odlišil závislou činnost od závislé práce
ve smyslu zákoníku práce, avšak pojem konkrétně nevymezil, jen v pozdějším
rozhodnutí zdůraznil nutnost přítomnosti prvku závislosti, který ve výkonu
činnosti profesionálního sportovce kolektivního sportu lze spatřovat. Nicméně
NSS dospěl k závěru, že zde není dána jeho dostatečná míra intenzity pro to,
aby výkon sportovní činnosti mohl být činností závislou a argumentoval také
existencí normativní síly fakticity. Na základě analýzy platných právních předpisů
se domnívám, že sportovec vykonávající kolektivní sporty do velké míry
naplňuje znaky závislé činnosti a do budoucna by bylo v souladu s platným
právem, kdyby byl soudním výkladem do této kategorie zařazen.
Příjmy ze sportovní činnosti lze dále teoreticky zdaňovat jako příjmy
ze samostatné činnosti z výkonu živnostenského podnikání. Na základě srovnání
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znaků výkonu sportovní činnosti v oblasti kolektivních sportů se zákonnými
požadavky pro výkon živnosti ovšem docházím k závěru, že profesionální
sportovec vykonávající kolektivní sporty v souladu s platným právem nemůže
vykonávat svou činnost jako živnost. Tento závěr potvrzují také finanční úřady
i krajský soud v Českých Budějovicích a do budoucna bude mít význam
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jehož precedenční charakter by mohl
vnést do problematiky zdaňování příjmů kolektivních sportovců více jistoty.
Pokud sportovec vykonávající kolektivní sport nenaplňuje svou činností znaky
závislé činnosti, je poslední teoretickou možností zdaňování příjmů jako příjmy
z výkonu nezávislého povolání.
Profesionální sportovci vykonávající individuální sporty mohou své příjmy
také

zdaňovat

v režimu

závislé

činnosti,

nutno

ovšem

podotknout,

že individuální profesionálové v porovnání s kolektivními sportovci dosahují
při výkonu sportu daleko větší míry nezávislosti, z těchto důvodů je v praxi spíše
výjimečný.
Individuální profesionální sportovci ale na rozdíl od sportovců kolektivních
splňují zákonnou definici živnosti, jelikož sportovní činnost vykonávají soustavně,
nejsou při jejím výkonu nikomu podřízeni, vystupují pod vlastním jménem
a na vlastní odpovědnost a vzhledem k tomu, že je výkon sportovní činnosti
jejich hlavním zdrojem příjmů, tak je naplněn i účel dosažení zisku. Pokud tedy
naplní i všeobecné podmínky výkonu živnosti, kterými jsou dosažení věku 18 let,
bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům, mohou svou činnost vykonávat
jako živnost.
Za předpokladu, že individuální sportovci nesplňují zákonné požadavky
pro udělení živnostenského oprávnění a ani nejsou zaměstnanci, mohou svou
činnost vykonávat jako nezávislé povolání, přičemž zákonné požadavky
pro ně jsou stejné jako pro sportovce kolektivních sportů.
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Daň z příjmů profesionálních sportovců v případě výkonu individuálních
sportů se tedy zdá být jasnou. Otázky vyvolává především zdanění příjmů
kolektivních profesionálů, jelikož stav platné právní úpravy neodpovídá
zavedené

praxi

ani

soudní

judikatuře.

Proto

vyvstává

otázka,

zda by zákonodárce do budoucna neměl přistoupit ke změně právní úpravy,
která by do této oblasti přinesla právní jistotu. Kolektivní sportovec de lege
ferenda by novelou právní úpravy mohl být výslovně zařazen do režimu závislé
činnosti. V tomto případě by pravděpodobně došlo i k podřazení výkonu
sportovní činnosti pod zákoník práce přičemž by mohlo být výslovně určeno,
které instituty zákoníku práce se na výkon sportovní činnosti budou aplikovat.
Druhou variantou by bylo zařazení výkonu sportovní činnosti kolektivního
sportovce pod samostatnou činnost, čímž by v zásadě došlo k uzákonění
stávající praxe.
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