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Abstrakt

Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku postavení profesionálního sportovce
z hlediska pracovního práva. První kapitoly jsou tematicky věnované vymezení závislé práce
z hlediska Zákoníku práce a otázkám základních institutů pracovního práva, které jsou nezbytné
pro srovnání postavení profesionálního sportovce. Dále je vymezen pojem sportovního klubu a
profesionálního sportovce z hlediska českého práva. Na toto navazuje pojednání o právních
vztazích sportovců a sportovních klubů a zároveň detailní rozbor profesionálních smluv
uzavíraných mezi sportovci a sportovními kluby. Po analýze základních otázek právního vztahu
mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem se tato práce zaměřuje na otázku
srovnání pracovněprávní části s částí pojednávající o profesionálních sportovcích. Tedy hlavně
na zodpovězení zásadní otázky, zda se dá výkon sportovní činnosti považovat za závislou práci
dle Zákoníku práce. Ačkoliv se jedná o otázku zcela zásadní, český právní řád se k ní staví
problematicky, kdy právní úprava zcela toto téma pomíjí. Oporu nenalezneme ani v případě
české judikatury, která se do jednoznačného vymezení této problematiky nepouští. V závěru se
práce věnuje úvahám de lege ferenda.

Abstract

This Thesis deals with the issue of a status of a professional sportsman in terms of labour law.
First chapters are dedicated on the definition of dependent work in terms of the Labour Code
and the questions of basic institutes of labour law, which are essential for proper comparing
with the status of a professional sportsman. Further the key concepts of a professional
sportsman and sport club are defined from the view of Czech Law. This Thesis continues with a
treatise on legal relations between professional sportsman and sports clubs as well as detailed
analysis of legal contracts between professional sportsman and sports clubs. After analysing the
fundamental questions of the legal relationship between a professional sportsman and a sports
club, this work focuses on the question of comparison of the labour section with the section
dealing with professional sportsman. Primarily to answer a fundamental question, whether the
performance of sports activities can be considered as a dependent work according to the Labour
Code. Even though it is an essential question, it is problematic within the scope of Czech legal
system, because there is no proper legislation. We don´t even find support in the Czech case
law, which doesn´t contain clear definition of this issue. At the end of my thesis I deal with the
considerations de lege ferenda.
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1. ÚVOD
Zvolené téma jsem si vybrala především z důvodu jeho aktuálnosti. V posledních
letech dochází stále častěji k diskuzím nad problematikou výkonu sportovní činnosti, u
které chybí v našem českém právním řádu de facto účinná právní úprava. Debaty nad
tímto tématem se vedou na všech úrovních, ať již se samotnými hráči a sportovními
kluby až po odbornou veřejnost prostřednictvím odborných konferencí.
Tato práce má za cíl jednak nastínit právní vztah mezi profesionálním sportovcem a
sportovním klubem v kontextu pracovního práva. A dále vymezit a pokusit se
odpovědět na zásadní otázky vyplývající ze vztahu profesionální sportovec – sportovní
klub. Jde především o nejčastěji kladené otázky, zda profesionální sportovec je
z pohledu pracovního práva zaměstnancem a zda je možné výkon profesionální
sportovní činnosti považovat za závislou práci. V závěru své práce se pokusím nastínit i
možná řešení současné situace, ve které se profesionální sport nachází.
Ve své práci se zabývám pouze kolektivním profesionálním sportem, jelikož pouze
kolektivní sport vykazuje určité znaky, které můžeme srovnávat se závislou prací. U
individuálních profesionálních sportovců shledávám právní režim jako odlišný. Pro
konkrétní představu jsem zvolila výkon profesionálního fotbalu, jelikož jde o typický
příklad výkonu kolektivní profesionální sportovní činnosti. Zároveň práci pojímám
pouze z pohledu soukromého práva, tedy především z pohledu občanského a
pracovního práva. Dopadům sportovní činnosti do veřejného práva se věnuji pouze
okrajově. Z oblasti veřejného práva zejména čerpám určité poznatky, které jsou se
soukromým právem provázány (např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).
Struktura této rigorózní práce se sestává ze tří částí. První část se věnuje
pracovněprávní problematice, tedy platné právní úpravě. Jsou zde však pouze nastíněny
základní body a relevantní instituty pracovněprávního vztahu, ze které představují
právní rámec, ze kterého je možno vycházet. V této části jsem se zabývala především
těmi instituty pracovního práva, které jsou nezbytné pro srovnání činnosti
profesionálního sportovce a pracovněprávního vztahu, jednak z pohledu samotné
činnosti profesionálního sportovce a jednak z pohledu profesionální smlouvy uzavírané
mezi sportovcem a sportovním klubem. Druhá část se zaměřuje na problematiku
výkonu kolektivní profesionální sportovní činnosti z pohledu českého práva a zároveň
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rozebrání profesionální smlouvy. Třetí závěrečná část je věnována komparaci
předchozích dvou částí, především z hlediska podřazení výkonu sportovní činnosti pod
závislou práci, tedy naplnění znaků a podmínek výkonu závislé práce, a srovnání
pracovní a profesionální smlouvy.
Text této rigorózní práce byl dokončen k právnímu stavu ke dni 29. 2. 2016.
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I. ČÁST – PRACOVNÍ PRÁVO
2. ZÁVISLÁ PRÁCE
Vymezení co je závislou prací a co naopak není, je důležitou otázkou především
z hlediska dopadů do veřejnoprávní oblasti. Pokud by se jednalo o výkon nezávislé
práce, nese si odpovědnost za oblast daní a sociální a zdravotní pojištění subjekt sám.
Naopak pokud subjekt vykonává závislou práci, je za tyto oblasti odpovědný jeho
zaměstnavatel.
Výkon nezávislé práce je samozřejmě pro zaměstnavatele ekonomicky výhodnější,
na což se rychle přišlo v 90. letech, kdy se začal poprvé objevovat tzv. švarcsystém.
Švarcsystém je „označení pro smluvní systém, kdy podnikatelé vykonávají svou
podnikatelskou činnost, a to za pomoci jiných podnikatelů, ačkoliv by stejnou činnost
(plnění běžných úkolů) mohly fyzické osoby (občané) u podnikatelů vykonávat v
pracovním poměru dle zákoníku práce.“1
Zjednodušeně

řečeno

v

tomto

systému

si

kvazizaměstnavatelé

najímají

kvazizaměstnance na základě obchodních smluv, kdy kvazizaměstnanec je nucen mít
živnostenské oprávnění, tudíž kvazizaměstnavatel nemusejí za výkon své běžné
činnosti, pro kterou by za normálních okolností bylo zapotřebí zaměstnanců, platit
odvody za kvazizaměstnance, což vede ke krácení finančních prostředků státu na
daních, sociálním a zdravotním pojištění a státní politice zaměstnanosti.
V reakci na tento systém se v § 13 odst. 1–4 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) uzákonilo, že výkon své běžné
činnosti může podnikatel zajišťovat pouze prostřednictvím pracovněprávních vztahů.
Tento zákaz švarcsystému už v současné době zákon o zaměstnanosti neupravuje. Byl
nahrazen zákazem nelegální práce. V zásadě je ale zákaz švarcsystému implikován
v Zákoníku práce jednak ve vymezení závislé práce a dále stanovením, že závislá práce
může být vykonávána pouze v pracovněprávním vztahu.
Zaměstnanec je navíc chráněn i interpretačním vodítkem - ustanovením § 555
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“ či „Občanský zákoník“), dle
kterého má být právní jednání posouzeno podle svého obsahu (odst. 1) a pokud má být
1

GRUS Zdeněk. Švarcsystém v rozhodovací praxi a nový zákon o zaměstnanosti. Právní rozhledy. 2005,
č. 1/2005, s. 18. Dostupný také z www.beck-online.cz.
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právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, tak se i přesto posoudí podle své povahy
(odst. 2).
Pro oblast pracovněprávních vztahů je důležitý odst. 2 výše zmíněného ustanovení.
Jedná se o simulaci, případně disimulaci určitého právního jednání. O simulaci právního
jednání jde tehdy, kdy je právní jednání činěno tzv. „na oko“. Tedy kdy ten kdo právně
jedná, má ve skutečnosti jinou vůli než tu, kterou navenek projevuje. O disimulaci
právního jednání se jedná v situacích, kdy jednající právně jedná určitým způsobem ve
snaze zakrýt jiné právní jednání. Oba případy jsou považovány za vadu právního
jednání týkající se vážnosti vůle.
Na švarcsystém se dle mého názoru uplatní disimulace – tedy uzavřením obchodní
smlouvy

se

kvazizaměstnavatel

snaží

zakrýt

pracovněprávní

vztah

s kvazizaměstnancem. To ovšem vede k nicotnosti právního jednání, jelikož projevená
vůle navenek není vážná a slouží pouze k zakrytí jiného právního jednání. Ovšem dle
odborné literatury zastřené právní jednání nicotností netrpí, tudíž se posoudí podle své
pravé povahy.

2.1. Definice závislé práce
Pojem závislé práce nebyl do roku 2007 u nás legálně definován. Do této doby se o
vymezení toho pojmu pokoušela pouze teorie.
Od 1. 1. 2007 byla závislá práce definována v § 2 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce (dále jen „Zákoník práce“ či „ZP“)v následujícím znění:
„Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a
podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro
zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu
za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti
zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na
jeho odpovědnost.“2
Toto pojetí definice bylo značně kritizováno vzhledem k tomu, že směšovalo znaky
a podmínky výkonu závislé práce. Naopak ale přineslo právní jistotu ohledně

2

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 4. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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rozlišování co je závislou prací od např. ekonomických (podnikání) či jiných aktivit
(jako je typicky např. mezilidská výpomoc).
V reakci na to byl Zákoník práce novelizován zákonem č. 365/2011, kde pojem
závislé práce je upraven v § 2 Zákoníku práce. V odst. 1 zmíněného ustanovení je
obsažena definice závislé práce, zatímco v odst. 2 totožného ustanovení jsou upraveny
podmínky výkonu závislé práce.
„(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů
zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
(2) Závislá práce musí být vykována za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na
náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele,
popř. na jiném dohodnutém místě.“3

2.2. Znaky závislé práce
Zákoník práce termín závislé práce vymezuje v § 2, který říká, že závislou prací je
práce, která je vykonávaná:


ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
o Zde se vytváří dominantní postavení zaměstnavatele, který je oprávněn
dávat zaměstnanci pokyny k výkonu závislé práce a zaměstnanec je
povinen tyto pokyny plnit. Rozhodující je především subjektivní pocit
zaměstnance, zda své postavení sám vnímá jako podřízené. Naplnění
subjektivního znaku je možné pozorovat z míry naplnění dalších znaků,
jako např. určování pracovní doby a vykazování odvedené práce.



jménem zaměstnavatele,
o Zaměstnancovo jednání, které vykonává v rámci pracovněprávního
vztahu, se přičte na účet zaměstnavatele, který poskytuje své prostředky,
jak hmotné, tak nehmotné, a dále sám nese riziko neúspěchu. Zde se

3

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 a 2. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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maximálně

projeví

hospodářská

závislost

zaměstnance

na

zaměstnavateli.


podle pokynů zaměstnavatele,
o Pokud by se zaměstnanec neřídil pokyny zaměstnavatele a plnil by si na
základě svého uvážení jen tak, aby dosáhl určitého výsledku práce a
zaměstnavatel by mu průběžně nemohl udílet pokyny a kontrolovat ho,
jednalo by se o vztah zadavatele zakázky a podnikatele, který pro něj
zakázku plní. 4



zaměstnanec ji vykonává osobně.
o Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je vytvořen osobní vztah.
Zaměstnance nesmí ve výkonu práce zastoupit nikdo třetí. Pokud by
zaměstnance zastoupila třetí osoba, jednalo by se o obchodní vztah, kdy
je např. poptáváno dílo a nezáleží na tom, kdo poptávané dílo provede.

Jako další znak, který není výslovně vyjádřen v zákoně, uvádí judikatura tzv.
soustavnost. Soustavnost se jako znak závislé práce uvádí, aby se práce odlišila od
společenských bezplatných úsluh a aby se soudům lépe identifikovala nelegální práce
ve smyslu zákona o zaměstnanosti.5
Z výše uvedeného nám vyplývá, že společným rysem všech znaků závislé práce je
skutečnost, že závislá práce vytváří osobní či hospodářskou závislost zaměstnance na
zaměstnavateli.

Osobní

závislost

znamená,

že

zaměstnanec

je

vázán

zaměstnavatelovými pokyny a zaměstnavatel začlení zaměstnance do své organizační
struktury. Hospodářskou závislost můžeme spatřovat v tom, že zaměstnavatel nese
hospodářské riziko vyplývající ze zaměstnancovy práce a zaměstnanec se zříká
nevyužívat ve svůj prospěch tržní šance.6

4

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013.In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
5
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. 4. 2012, sp. zn. 4 Ads 177/2011.In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
6
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne13. 2. 2013, sp. zn. 6 Ads 46/2013.In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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2.3. Podmínky výkonu závislé práce
Dále je stanoveno, že výkon závislé práce musí být:


za mzdu, plat nebo odměnu za práci,
o Tato podmínka výkonu bývá nejproblematičtější. Nejvyšší správní soud
zastává názor, že se jedná o jeden ze znaků závislé práce, a to z toho
důvodu, že odměna za práci je projevem závislosti zaměstnance na
zaměstnavateli. Aby tato podmínka však mohla být jeden ze znaků
závislé práce, je důležité, aby odměna za vykonávanou práci tvořila
ekonomicky významný zdroj zaměstnancových příjmů, který však
nemusí být nutně jediným zdrojem jeho příjmů.7 Na druhou stranu dle
názoru odborné veřejnosti není tento definiční znak zas natolik důležitý,
jelikož by se pak nedalo postihnout např. tzv. „práci na zkoušku“, která
je vnímána jako protiprávní. Jde totiž o situaci, kdy zaměstnavatel
v prvních týdnech či měsících nevyplácí mzdu a zaměstnanec je u něj
tzv. na zkoušku. Takové ujednání by bylo dle § 588 ObčZ absolutně
neplatné.



na náklady a odpovědnost zaměstnavatele,
o Co se týče výkonu závislé práce, jsou veškeré náklady s ní související
připisovány na účet zaměstnavatele. Stejně tak jakékoliv jednání
zaměstnance, které souvisí s výkonem závislé práce, se přičítá
zaměstnavateli. Zaměstnanec nebude mít nikdy z výkonu práce určité
tržní výhody, ty se vždy přičtou na účet zaměstnavatele.



v pracovní době,
o Pracovní doba je doba, kdy se realizuje obsah pracovněprávního vztahu
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – tzn., pouze v pracovní době se

7

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013.In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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uskutečňují práva a povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy uzavřené
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.8


na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě.
o Pracoviště

je

sjednáváno,

jelikož

určuje

dispoziční

oprávnění

zaměstnavatele. Pracoviště může být sjednáno i velmi široce, tudíž
dispoziční oprávnění zaměstnavatele může být značné.9

2.4. Výkon závislé práce
Výkon závislé práce upravuje § 3 Zákoníku práce, který stanoví:
„Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu,
není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy
podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr.“10
Toto ustanovení navazuje svým obsahem na definici závislé práce obsaženou v § 2
Zákoníku práce. Stanoví se, že základními pracovněprávními vztahy je pracovní poměr
a pracovněprávní vztah založený dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr,
tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Z tohoto vyplývá, že
závislou práci je možné vykonávat pouze v pracovním poměru či dohodách o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Z daného ustanovení dále vyplývá, že závislá práce může být také upravena i jinými
zvláštními předpisy, což je např. nejtypičtěji zákon č. 218/2002 Sb., Služební zákon.
Vychází se z toho, že Zákoník práce je základní právní předpis a jeho použití je
vzhledem k těmto zvláštním předpisům subsidiární.

8

BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 206 –208. ISBN 978-807400-283-0.
9
BĚLINA M., Část druhá: Pracovní poměr, hlava druhá: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik
pracovního poměru. In BĚLINA Mir., DRÁPAL Ljub. a kol. Zákoník práce. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2015, str. 219 - 220. ISBN 978-80-7400-290-8.
10
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 3. In: ASPI [právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR.
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3. ZÁKLADNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
Základní pracovněprávní vztahy, jak bylo řečeno výše, jsou dle § 3 Zákoníku práce
rozděleny na pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr.
Ve větší části případů se setkáváme s pracovními poměry, které mají nad dohodami
konanými mimo pracovní poměr převahu, a to především z hlediska množství jejich
využitelnosti a objemu vykonané práce. Proto se nadále zaměříme na pracovní poměry
jako jeden z druhů základních pracovněprávních vztahů.
Pokud bychom se zamysleli nad výkonem závislé práce zjistíme, že subjekty
pracovního poměru jsou zaměstnanec a zaměstnavatel (viz. blíže kapitola 4.).
Objektem pracovního poměru je dle teorie „osobní výkon práce zaměstnance pro
zaměstnavatele za mzdu“11. Z daného vyplývá, že objektem pracovního poměru je
výkon závislé práce. (blíže k závislé práci uvádí kapitola 2.)
Obsahem pracovního poměru je tzv. pracovní závazek, tj. vzájemná práva a
povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Určitá vzájemná práva a povinnosti lze
generalizovat pro každý pracovní poměr, a to následovně:
a) obecně jde o povinnost zaměstnavatele vytvářet vhodné pracovní podmínky
a dodržovat další podmínky, které stanoví právní předpisy, smlouva či
vnitřní předpis a povinnost zaměstnance dostát svým povinnostem, které pro
něj vyplývají z pracovního poměru;
b) povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci dle uzavřené
pracovní smlouvy a odpovídající právo zaměstnance vyžadovat umožnění
výkonu práce dle pracovní smlouvy;
c) povinnost zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci za odvedenou práci mzdu či
plat a právo zaměstnance za vykonanou práci požadovat odměnu;
d) povinnost zaměstnance vykonávat práci osobně a právo zaměstnavatele
požadovat osobní výkon práce.12

11

BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 141. ISBN 978-80-7400283-0.
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Výčet vzájemných práv a povinností není absolutní. Další konkrétnější vzájemná práva
a povinnosti uvádí ustanovení § 304 Zákoníku práce.
Pracovní poměry lze třídit podle různých kritérií. Teorie uvádí třídění např. dle
charakteru zaměstnavatele, dle způsobu vzniku pracovního poměru či dle rozsahu
pracovní doby.
Zásadnější je však vymezení dle délky trvání pracovního poměru, které dělí
pracovní poměry na dobu určitou a neurčitou, které jsou blíže rozvedeny v § 39
Zákoníku práce. Pracovní poměr na dobu neurčitou je sjednán v případě, že v pracovní
smlouvě je výslovně uvedeno, že je pracovní poměr sjednáván na dobu neurčitou, popř.
není v pracovní smlouvě uvedeno nic, co se týče trvání pracovního poměru.
Z uvedeného vyplývá, že naopak u pracovního poměru na dobu určitou musí být
v pracovní smlouvě výslovně sjednána doba trvání.13 Pracovní poměr na dobu určitou
mezi shodným zaměstnavatelem a zaměstnancem může být sjednán maximálně na dobu
3 let s dvojím opakováním (tzn. může být prodloužen pouze dvakrát).14
Dle § 39 odst. 3 a 4 Zákoníku práce jsou ale možné výjimky, a to za prvé, pokud se
podle zvláštního právního předpisu předpokládá, že pracovní poměr může trvat pouze
po určitou dobu a za druhé je-li to ospravedlnitelné z důvodů vážných provozních či
důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce. Tyto důvody však Zákoník práce
nespecifikuje. Pro příklad můžeme uvést, že se v praxi bude jednat např. typicky o
sezónní práce.
Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, provedením
sjednané práce, výpovědí, popř. jinými způsoby. V případě, kdy zaměstnanec i po
uplynutí sjednané doby vykonává práci pro daného zaměstnavatele, změní se jeho
pracovní poměr na dobu neurčitou. Zaměstnanec i zaměstnavatel mají dvouměsíční
prekluzivní lhůtu na podání žalobního návrhu soudu na určení splnění zákonem
stanovených podmínek pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou. Avšak

12

BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 144. ISBN 978-80-7400283-0.
13
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
14
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 2. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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podmínkou je písemné oznámení zaměstnance před uplynutím sjednané doby
zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel nadále zaměstnával.15
4. ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNAVATEL
Zaměstnanec a zaměstnavatel jsou dva základní subjekty pracovněprávního vztahu,
které jsou detailněji rozebrány níže.

4.1. Zaměstnanec

Zaměstnance vymezuje § 6 Zákoníku práce, který stanoví, že „zaměstnancem je
fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním
vztahu“.
Z výše uvedeného vyplývá, že se pojem zaměstnance vztahuje pouze na základní
pracovněprávní vztahy dle Zákoníku práce. Na zaměstnance, kteří vykonávají závislou
práci na základě zvláštního předpisu, se vztáhne tento pojem, pouze pokud zvláštní
právní předpis stanoví subsidiární použití Zákoníku práce a neobsahuje-li zvláštní zákon
vlastní definici.
Pro zaměstnance jako fyzickou osobu z hlediska pracovního práva je důležitý pojem
svéprávnosti, kterou definuje § 15 ObčZ. K mírnému poupravení pojmu svéprávnosti
z hlediska pracovního práva dochází v § 35 odst. 1 ObčZ, na základě kterého vzniká
nezletilému pracovněprávní svéprávnost dříve než je plně soukromoprávně svéprávný.
Uvedené ustanovení totiž stanoví, že nezletilý, který dovršil věku 15 let a dokončil
základní školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce. Ovšem jsou zde
výjimky, kdy se nezletilý zaměstnanec nemůže zavázat dohodou o odpovědnosti za
škodu dle § 252 odst. 2 Zákoníku práce a taktéž dohodou o odpovědnosti za ztrátu
svěřených věcí dle § 255 odst. 3 Zákoníku práce. Navázané ustanovení § 35 odst. 2
ObčZ se jeví jako nešťastné vzhledem k tomu, že u zaměstnanců, kteří nedovršili 16 let,
mohou jejich zákonní zástupci za ně rozvázat jejich pracovní poměr, což se zdá
v rozporu se základní zásadou soukromého práva, kdy třetí strana může zasáhnout do
15

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 38 odst. 5. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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smluvního vztahu dvou subjektů. Co se týče omezení svéprávnosti zaměstnance,
použije se subsidiárně ustanovení ObčZ.
Zákoník práce se zvláště nevěnuje ani problematice zastoupení zaměstnanců a
ponechává jí na ObčZ. Důležité je si uvědomit, že zaměstnanec má omezenou možnost
se nechat zastoupit pouze v případě právních jednání, vzhledem k tomu, že zaměstnanec
je povinen vykonávat svou práci osobně.
4.1.1. Povinnosti zaměstnance
Zaměstnanci, stejně jako zaměstnavateli, vyplývají z pracovního poměru určité
povinnosti, které je nucen dodržovat. Tyto povinnosti dodržuje zaměstnanec především
v průběhu pracovního poměru a v průběhu pracovní doby, avšak setkáme se i
s povinnostmi, které je zaměstnanec nucen dodržovat i mimo pracovní dobu či po
skončení pracovního poměru. Obdobně se setkáváme i se zaměstnanci, jejichž
zaměstnání ovlivňuje jejich chování jak na veřejnosti, tak v soukromém životě, a jsou
povinni se chovat takovým způsobem, aby nebyla poškozena pověst či čest jejich
zaměstnání či zaměstnavatele jako takového.16
Základní povinnosti zaměstnance vymezuje především Zákoník práce, na jeho
základě prováděcí předpisy, další povinnosti nad zákonný rámec vymezují vnitřní
předpisy, kolektivní smlouva či eventuálně pracovní smlouva.
Zákoník práce vymezuje základní povinnosti zaměstnanců v části třinácté, hlavě II.,
tedy v ustanovení § 301 a následující. Dle demonstrativního výčtu v § 301 Zákoníku
práce jsou zaměstnanci povinni:
„ a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených
vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit
kvalitně a včas pracovní úkoly,
c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat
ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně
seznámeni,

16

BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 166. ISBN 978-80-7400283-0.
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d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a
ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a
nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.“
Na tyto základní povinnosti zaměstnanců jsou navázány další povinnosti v jiných
ustanoveních Zákoníku práce. Např. s povinností uvedenou pod písmenem a) souvisí
především povinnost zaměstnance stanovená v § 230 Zákoníku práce, která ukládá
zaměstnancům povinnost prohlubování své kvalifikace, případně také právo a povinnost
vedoucích zaměstnanců řídit práci podřízených zaměstnanců, která je stanovena v § 302
Zákoníku práce.
S další povinností uvedenou pod písmenem b) můžeme nastínit povinnost
zaměstnance být přítomen na pracovišti ihned na začátku své směny a odcházet
z pracoviště až po skončení směny, která je uvedena v § 81 odst. 3 Zákoníku práce.
S povinností dodržovat právní předpisy, která je uvedena pod písmenem c), souvisí
§ 106 Zákoníku práce, který se týká povinností zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a
zdraví při práci. Obecně se dá říci, že zaměstnanec je povinen předem seznámit se
s obecně závaznými právními předpisy, které pro něj vyplývají z pracovního poměru, a
to i s těmi, které nejsou pro zaměstnance obvykle běžně přístupné (např. ČSN). Z druhé
strany je tato povinnost zajištěna tím, že vznik odpovědnosti zaměstnance je odsunut až
po předložení těchto předpisů zaměstnavatelem.
Povinnost uvedená pod písmenem d) je konkretizována dále např. ustanovením
§ 249 Zákoníku práce, který zavádí tzv. „prevenční povinnost“ zaměstnance, který je
povinen si počínat tak, aby nedocházelo k majetkové újmě, nemajetkové újmě či
k bezdůvodnému obohacení. Další konkretizaci nalezneme v ustanovení § 316 odst. 1
Zákoníku práce, který chrání majetkové zájmy zaměstnavatele a dle kterého nesmí
zaměstnanec využívat zaměstnavatelům majetek ke své vlastní potřebě bez souhlasu
zaměstnavatele.17
Zákoník práce vymezuje taktéž základní povinnosti vedoucích zaměstnanců v
ustanovení § 302 Zákoníku práce a základní povinnosti státních zaměstnanců, na které
jsou kladeny zvýšené nároky z hlediska morálního, v ustanovení § 303 Zákoníku práce.

17

BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 166-167. ISBN 978-807400-283-0.
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4.2. Zaměstnavatel
Pojem zaměstnavatele je vymezen v § 7 Zákoníku práce, který stanoví, že
„zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé
práce v základním pracovněprávním vztahu“.
S ohledem na shora uvedené může být zaměstnavatelem jak fyzická, tak právnická
osoba, tzn. může jím být jak občan ČR, tak cizinec či jak česká právnická osoba, tak
zahraniční právnická osoba. Zákoník práce tyto osoby nerozlišuje.
4.2.1. Fyzická osoba jako zaměstnavatel
Fyzické osoby jako zaměstnavatele můžeme rozlišovat podle toho, zda provozují
živnost podle živnostenského zákona, či vykonávají činnost podle zvláštních předpisů
(např. advokáti) či zaměstnávají fyzické osoby k činnosti, k níž nepotřebují žádné
oprávnění či povolení, případně k činnosti pro svoji vlastní potřebu.18
Důležitým faktorem zaměstnavatele jako fyzické osoby je jeho svéprávnost.
Svéprávnost u zaměstnavatele nastává 18. rokem věku, tedy jeho zletilostí. Výjimku
tvoří svéprávnost nabytá uzavřením manželství před 18. rokem věku či přiznaná
soudem na základě žádosti nezletilého, který dosáhl věku 16. let, je schopný si sám
obstarat své vlastní záležitosti a souhlasí-li jeho zákonný zástupce.19 Další výjimkou je
situace, kdy soud přivolí souhlasu zákonného zástupce nezletilce k samostatnému
provozování obchodního závodu nebo k jiné výdělečné činnosti.20 V těchto případech
může nezletilý vystupovat jako zaměstnavatel a je oprávněn k pracovněprávním
jednáním.21

18

BĚLINA M., Část první: Všeobecné ustanovení, hlava druhá: Smluvní strany základních
pracovněprávních vztahů, díl druhý: Zaměstnavatel. In BĚLINA Mir., DRÁPAL Ljub. a kol. Zákoník
práce. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 72. ISBN 978-80-7400-290-8.
19
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 37. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer
ČR.
20
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 33. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer
ČR.
21
BĚLINA M., Část první: Všeobecné ustanovení, hlava druhá: Smluvní strany základních
pracovněprávních vztahů, díl druhý: Zaměstnavatel. In BĚLINA Mir., DRÁPAL Ljub. a kol. Zákoník
práce. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 73. ISBN 978-80-7400-290-8.
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Co se týče zastoupení zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, je nasnadě smluvní
zastoupení a zastoupení v případě, kdy je zaměstnavatel podnikatelem. V případě
fyzické osoby – podnikatele, je možné se nechat zastoupit prokuristou či vedoucím
odštěpného závodu. Zjednodušeně řečeno, prokura je typ zvláštního smluvního
zastoupení, kdy podnikatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, zmocní prokuristu
k právnímu jednání, ke kterému dochází při provozu obchodního závodu, případně při
provozu pobočky. Prokurista je zmocněn i k těm jednáním, ke kterým je jinak zapotřebí
zvláštní plná moc. Tzn. v tomto případě je prokurista oprávněn činit i pracovněprávní
jednání vůči podnikatelovým zaměstnancům. Jediné omezení prokury vyplývající ze
zákona je zákaz zcizení či zatížení nemovitosti. Tohoto se prokurista může dopustit
pouze, pokud je k tomu výslovně zmocněn.22 V případě zastoupení vedoucím
odštěpného závodu je tento vedoucí oprávněn zastupovat ve všech věcech, které se
týkají odštěpného závodu. Toto oprávnění vzniká vedoucímu odštěpného závodu ode
dne zápisu do obchodního rejstříku.23
4.2.2. Právnická osoba jako zaměstnavatel
Vymezení pojmu právnické osoby ponechává Zákoník práce na ustanovení § 20
ObčZ, které stanoví, že právnickou osobou je „organizovaný útvar, o kterém zákon
stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná“.
Dle teorie je obecně platné, že osoba, která je právnickou osobou je automaticky
subjektem práva, tudíž má právní osobnost. Její organizační složky nemají vlastní
právní subjektivitu. Jiná situace nastává u pobočného spolku, který je pro pracovní
právo významný z hlediska vzniku odborů a sdružení zaměstnavatelů, které dle
ustanovení ObčZ o spolcích vznikají. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena
od právní osobnosti hlavního spolku.
Pro právnickou osobu jako zaměstnavatele je prvořadá její právní osobnost, kterou
má právnická osoba od svého vzniku do svého zániku. Pro právní osobnost právnické

22

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 450. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer
ČR.
23
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 503 odst. 2. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR.
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osoby je nezbytné se také zabývat jejím vznikem. V případě právnických osob, které se
zapisují do veřejných seznamů, nejčastěji jde o obchodní rejstřík, mohou tyto osoby
nabývat práva a povinnosti až od zápisu do zmíněného rejstříku. Dále mohou být
právnické osoby (půjde o právnické osoby veřejného práva) zapisovány pouze do
různých evidencí, které na nabývání práv a povinností nemají vliv. V případě právnické
osoby, která je zřizována zákonem, vzniká její právní osobnost účinností daného
zákona.
Pro právní jednání zaměstnavatele jako právnické osoby je taktéž významné, že
právnická osoba může činit všechna právní jednání a není omezena pouze předmětem
své činnosti.
Právnická osoba jako zaměstnavatel musí být specifikována prostřednictvím svého
názvu a sídla, které jsou základními identifikátory právnické osoby, které musí mít
právnická osoba od svého vzniku do svého zániku. Navíc právnická osoba musí mít
název a sídlo pouze jako jeden údaj, avšak je možné je „za života“ právnické osoby
měnit. Jako taková je právnická osoba konstituována zakladatelským právním jednáním
či na základě zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci aj., kde již musí být uveden jak
název, tak sídlo právnické osoby.
Název právnické osoby je její jménem, které může být u různých právnických osob
specifikováno, jako je tomu např. u spolku, jehož jméno je označeno v ustanovení § 216
ObčZ jako název, nebo u podnikatele, jehož jméno je označeno v ustanovení § 423
ObčZ jako obchodní firma. Název právnické osoby nesmí být zaměnitelný s jiným
názvem, tzn. musí právnickou osobu dostatečně odlišit od jiné osoby, ať už právnické či
fyzické, a musí obsahovat údaj, o jako právní formu právnické osoby se jedná, tzv.
dodatek. Dle zmíněného nestačí, aby byla právnická osoba odlišena pouze svou právní
formou od jiné osoby, avšak zákon připouští i výjimky, pokud mezi osobami existuje
nějaký vztah, na základě zákonem stanovených pravidel v ustanovení § 133 a násl.
ObčZ, případně ustanovení § 426 ObčZ.24
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SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 35 – 37. ISBN 978-80-7400-445-2.

24

Co se týká sídla soukromé právnické osoby, již v zakladatelském jednání musí být
určeno alespoň názvem obce. V okamžiku zápisu právnické osoby do veřejného
rejstříku, musí být sídlo specifikováno plnou adresou. Současná právní úprava dovoluje
právnické osobě mít jak formální sídlo, které je jako sídlo zapsané v obchodním
rejstříku, tak skutečné sídlo, kde právnická osoba vykonává skutečnou činnost.
V případě, že právnická osoba není vlastníkem objektu, ve kterém má umístěno své
sídlo, musí doložit právní důvod užívání prostor, což v praxi bude nejčastěji souhlas
vlastníka objektu. Z tohoto důvodu není možní, aby právnická osoba měla formální
sídlo pouze jako schránku v objektu či P. O. Box. U právnických osob veřejného práva
určuje sídlo zvláštní právní předpis (např. dle § 1 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém úřadu, je sídlem Státního pozemkového úřadu Praha).25
Další významnou skutečností, kterou se musíme z hlediska pracovního práva
zabývat, je právní jednání právnické osoby. Tuto problematiku Zákoník práce
neupravuje a ponechává jí na Občanském zákoníku. Musíme si uvědomit, že právnická
osoba nemůže jednat přímo, ale jedná skrze svého zástupce.
Za právnickou osobu jedná statutární orgán, který je u většiny právnických osob
určen zákonem. Statutární orgán zastupuje právnickou osobu ve všech záležitostech.
Z hlediska právnické osoby jako zaměstnavatele je důležité ustanovení § 164 odst. 3
ObčZ, které stanoví, že v případě kolektivního statutárního orgánu, je nutné, aby
statutární orgán pověřil jednoho svého člena právním jednáním vůči zaměstnancům.
Toto ustanovení se však zdá jako problematické a nadbytečné vzhledem k ustanovení
§ 162 ObčZ. Z mého pohledu lze ustanovení § 164 odst. 3 ObčZ vykládat jako určitou
ochranu pro zaměstnance, kteří alespoň mají jistotu, s kterým členem statutárního
orgánu mohou jednat. Avšak nelze toto ustanovení dle mého názoru vykládat absolutně,
tudíž si myslím, že právní jednání učiněné jiným členem statutárního orgánu bude
zavazovat stejně jako právní jednání pověřeného člena statutárního orgánu.
Za právnickou osobu lze jednat již před jejím vznikem. Avšak platí, že jednající je
zavázán z daného právního jednání sám, případně pokud je více jednajících, jsou
zavázáni společně a nerozdílně. Právnická osoba může do tří měsíců od svého vzniku
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SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 46 - 48. ISBN 978-80-7400-445-2.
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účinky takového právního jednání na sebe převzít. Tím bude platit domněnka, že
k takovému právnímu jednání byla oprávněna a zavázána od začátku.
Další možností, prostřednictvím toho kterého subjektu může právnická osoba jednat,
jsou její zaměstnanci či členové. Tito jsou oprávněni jednat za právnickou osobu
v rozsahu, který je obvyklý jejich pracovnímu zařazení či funkci, tzn. nejsou oprávněni
jednat ve všech záležitostech, ale jsou omezeni svou pracovní pozicí či funkcí pouze na
ty záležitosti, ke kterým při výkonu práce či funkce obvykle dochází. Rozsah oprávnění
je určen vnitřními předpisy, které danou problematiku upravují. Nebo v případě, kdy
není tato záležitost vnitřními předpisy, z hlediska obvyklosti, tedy zda-li se daná činnost
jeví veřejnosti jako obvyklá vzhledem k pracovnímu zařazení či funkci.
Právnická osoba se také může nechat zastoupit na základě smlouvy, tedy bude se
jednat o smluvní zastoupení.
V případě, že je právnická osoba podnikatelem, je možné jako u výše zmíněných
podnikatelů fyzických osob, využít zastoupení prokuristou či vedoucím odštěpného
závodu.
Poslední možností zastoupení právnické osoby je zastoupení likvidátorem
společnosti či insolvenčním správcem, kdy nastupují na místo statutárního orgánu a
taktéž mohou právně jednat vůči zaměstnancům právnické osoby.
4.2.3. Povinnosti zaměstnavatele
Povinnosti zaměstnavatele jsou vymezené jak z hlediska vztahu ke všem
zaměstnancům, tak z hlediska vztahu k individuálnímu zaměstnanci.
Za základní povinnost zaměstnavatele je považováno rovné zacházení se
zaměstnanci a zákaz diskriminace, které je rovněž základní zásadou pracovního práva.
Zákoník práce se této problematice však věnuje pouze okrajově a v ustanovení § 16 a 17
a odkazuje na speciální zákon č. 198/2009 Sb., tzv. antidiskriminační zákon. Tato
povinnost zaměstnavatele se projevuje ve vztahu ke všem jeho zaměstnancům tak, že je
povinen zajišťovat rovné pracovní podmínky, a to jak např. z hlediska odměňování,
jiných peněžních plnění, tak pracovního postupu. Avšak tato zásada nemůže být
vykládána absolutně. Zákoník práce stanoví, že „Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné
zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je
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podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce“.26 Např. v případě, že zákon či
zaměstnavatel stanoví určité požadavky (vzdělání aj.), není diskriminací nepřijmout
osobu, která tyto požadavky nesplňuje.
Druhou základní povinností zaměstnavatele je ochrana osobnostních práv
zaměstnanců dle Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Obecně musí
zaměstnavatel vyjít z čl. 7 LZPS, který stanoví, že „Nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí

je

zaručena.

Omezena

může

být

jen

v

případech

stanovených
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zákonem.“ Zaměstnavatel je tedy povinen respektovat důstojnost, čest, dobré jméno a
soukromí svého zaměstnance. Povinnost respektovat soukromí zaměstnance se
projevuje také v Zákoníku práce, konkrétně v uloženém zákazu zaměstnavateli „bez
závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat
soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím,
že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu
jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek
adresovaných zaměstnanci.“28Pokud je u zaměstnavatele dána zvláštní povaha činnosti,
která používání zmíněných prostředků dovoluje, má zaměstnavatel povinnost sdělit
svým zaměstnancům, jakým způsobem a v jakém rozsahu kontrola probíhá.29
Zákoník práce dále ukládá zaměstnavateli zákaz vyžadovat od zaměstnanců
informace, které nesouvisí s výkonem práce. Jedná se např. o informace o těhotenství,
sexuální orientaci či o příslušnost k církvi.30
S problematikou ochrany soukromí souvisí povinnost zaměstnavatele k ochraně
osobních údajů svých zaměstnanců dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Zaměstnavatel je správcem osobních údajů svých zaměstnanců, které může
zpracovávat pouze se souhlasem zaměstnanců a jen po dobu, která je nezbytně nutná,
což bývá stanoveno právním předpisem.
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Speciálními povinnostmi zaměstnavatele jsou povinnosti, které má k zástupcům
zaměstnanců ohledně výkonu práva zaměstnanců na informování a projednání
se zaměstnanci důležitých otázek, které jsou výslovně zmíněny v ustanovení § 279 § 280 Zákoníku práce.
V případě, že se podíváme na povinnosti zaměstnavatele z užšího hlediska, jsou
stanoveny v ustanovení § 103 Zákoníku práce. Tyto povinnosti se týkají především
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

5. VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH SMLUV
Abychom mohli určit společné a rozdílné znaky pracovních smluv a smluv
profesionálních sportovců, musíme se nejdříve zaměřit na pracovní smlouvy jako na
základ pracovněprávních vztahů.

5.1. Pracovní smlouva obecně
Pracovní smlouva je definována dle teorie jako „dvoustranný právní úkon
obsahující shodný a souhlasný projev vůle zaměstnavatele a zaměstnance směřující ke
vzniku pracovního poměru“.31
Pracovní smlouva má dle teorie kromě podstatných náležitostí i určité základní
typické rysy. Prvním výrazným rysem pracovněprávních smluv je skutečnost, že
upravují závislou práci. Vychází se zde hlavně z nadřízenosti zaměstnavatele a
podřízenosti zaměstnance, jelikož právní rámec těchto smluv vytváří dominantní
postavení zaměstnavatele.
Druhým podstatným rysem je skutečnost, že pracovní právo jako celek upravuje
vztah vzniklý na základě pracovní smlouvy (tzn. pracovní poměr) spíše než pracovní
smlouvu jako takovou.
Třetím rysem pracovní smlouvy je determinace vztahu mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem. V podstatě se jedná o velice zvláštní osobní vztah se zvláštními právy
a povinnostmi na obou stranách. To se projevuje například v tom, že zaměstnanec je
31
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povinen svou práci vykonávat osobně a nemůže se nechat ve výkonu zastoupit třetím
subjektem.
Čtvrtým rysem pracovní smlouvy je skutečnost, že zaměstnavatel má oprávnění
jednostranně určovat pracovní podmínky, aniž by to předem muselo být mezi
smluvními stranami

ujednáno. Toto

se například dotýká

čerpání

dovolené

zaměstnancem.
Na čtvrtý bod se váže i pátý rys, který souvisí s omezením smluvní svobody, jelikož
pracovní smlouva je smlouvou mezi smluvními stranami, které se vyznačují různou
vyjednávací silou. Je nepochybné, že zaměstnavatel má podstatně lepší postavení nežli
zaměstnanec, a vzhledem k této skutečnosti si do jisté míry může určovat podmínky
pracovněprávního vztahu. Z tohoto důvodu se zákon snaží vyrovnat dané nerovné
postavení zákonnou ochranou zaměstnance.
Nakonec je zapotřebí zmínit poslední šestý rys, který je platný pouze v případech,
pokud se u zaměstnavatele uplatní kolektivní smlouvy. Jedná se o to, že individuální
pracovní smlouva se musí podřít kolektivní smlouvě, a to i přesto, že s ní smluvní strany
nesouhlasí.32

5.2. Podstatné náležitosti pracovní smlouvy
Základní náležitosti jsou upraveny ustanovením § 34 Zákoníku práce. Dle
zmíněného ustanovení musí pracovní smlouva obsahovat 3 základní náležitosti, které
jsou významné pro její platnost. Jedná se o druh práce, kterou má zaměstnanec pro
zaměstnavatele vykonávat, o místo, popř. místa výkonu práce a o den nástupu do
práce.33
Vymezení druhu práce je důležité z hlediska práv a povinností zaměstnance. Čím
specifičtěji je práce vymezena, tím lépe pro zaměstnance, jelikož vykonávat práci jiného
druhu není povinen. Zaměstnanec je však nucen přihlídnout k zákonné výjimce v

32
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ustanovení § 41 Zákoníku práce, dle které je zaměstnavatel oprávněn převést
zaměstnance na jinou práci.
V případě vymezení druhu práce širokým způsobem, tak aby pracovní smlouva
umožňovala přidělovat zaměstnanci jakoukoli práci, bude pracovní smlouva uzavřena
neplatně, jelikož jí bude chybět její podstatná náležitost. Naopak je dovoleno v pracovní
smlouvě uvést více druhů práce. Legislativně však není upravena limitace. Jisté však je,
že pracovní smlouva nesmí obsahovat tolik druhů práce, aby to vzbudilo dojem
obcházení zákona.
Jednou z možností je také sjednání druhu práce alternativním způsobem, např.
v závislosti na ročním období.
V některých případech může být uveden druh práce v pracovní smlouvě sice značně
široce, ale zároveň zde typicky nalezneme odkaz na pracovní náplň, která práva a
povinnosti pro zaměstnance specifikuje. Pracovní náplň je dokument, který je nejčastěji
nezávislý na pracovní smlouvě. Jedná se pouze o dokument informativního charakteru,
který může zaměstnavatel jednostranně měnit. Aby jednostrannému právnímu jednání
ze strany zaměstnavatele zaměstnanec předešel, musí si v pracovní smlouvě výslovně
vymínit, že požaduje, aby pracovní náplň byla nedílnou součástí pracovní smlouvy.
V takovém případě by jí zaměstnavatel mohl měnit pouze po souhlasu zaměstnance.
Co se týče druhé podstatné náležitosti pracovních smluv, jedná se o místo výkonu
práce. Vymezení místa výkonu práce může být konkrétní (např. adresa), širší (např.
obec, území ČR) či jako v předchozím bodě může být sjednáno i více míst výkonu
práce.
Vymezení místa výkonu práce závisí taktéž na druhu práce. Je předem dané, že
např. profesionální řidič bude mít místo výkonu práce vymezeno šířeji než účetní
soukromé firmy.
Místo výkonu práce je většinou stanoveno v pracovní smlouvě jako pracoviště. Tato
podstatná náležitost je důležitá z hlediska dispozičního oprávnění zaměstnavatele
vzhledem k tomu, že přeložit zaměstnance mimo své obvyklé pracoviště lze jenom se
souhlasem zaměstnance.
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Vymezení pracoviště je také důležité z hlediska cestovních náhrad, vzhledem
k tomu, že na pracovní cestu lze vyslat zaměstnance pouze s jeho souhlasem a za její
vykonání náleží zaměstnanci nejen mzda, ale právě náhrada cestovních výdajů.
Pokud je místo výkonu práce sjednáno ve smlouvě šířeji, může se v pracovní
smlouvě dojednat místo pravidelného výkonu práce, a to pro účely cestovních náhrad.
Místo pravidelného výkonu práce či pracoviště přitom není Zákoníkem práce vůbec
vymezeno, proto se obracíme do teorie, dle které se jedná o „určitý prostor, kde
zaměstnanec má zpravidla vykonávat přidělenou práci (např. dílna, kancelář,
staveniště).“34
Třetí podstatnou náležitostí je den nástupu do práce. Ten může být sjednán
přesným datem nebo může být navázán na konkrétní skutečnost, o které je jisté, že
nastane (např. ukončení předchozího zaměstnání či studia). Toto vymezení je důležité
z hlediska práva zaměstnavatele přidělovat práci a povinnosti zaměstnance tuto
přidělenou práci vykonávat, tzn., že jde o den, kdy vzniká mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem pracovní poměr. Jde tedy o den, který byl v pracovní smlouvě ujednán
jako den nástupu do práce, ale pro vznik pracovního poměru není důležité, zda
zaměstnanec do práce nastoupí (např. po cestě se zaměstnanci stane úraz).
Další náležitosti, jako např. mzdové ujednání, kratší pracovní doba, zkušební doba
atd. jsou již jen fakultativní náležitostí a bez těchto ujednání zůstává pracovní smlouva
v platnosti.
Občas se mohou také v pracovní smlouvě vyskytnout ujednání, kterými se předem
zaměstnanec vzdává svých práv. Tyto ujednání nezpůsobuje neplatnost celé pracovní
smlouvy. Jsou totiž neplatné i pouze samy o sobě.

5.3. Forma pracovní smlouvy
Důležitá je také forma pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí být uzavřena
v písemné podobě pod sankcí neplatnosti. Jinak řečeno, v případě, kdy bude pracovní
34
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C. H. Beck, 2015, str. 213. ISBN 978-80-7400-290-8.
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smlouva uzavřena ústně či konkludentně je dle § 582 odst. 1 ObčZ neplatná. S ohledem
na účel ustanovení § 34 odst. 2 Zákoníku práce se bude jednat ve většině případů o
neplatnost relativní, a to z toho důvodu, že toto ustanovení je určeno k ochraně
zaměstnance.
Důležité je zde zmínit i ustanovení § 20 Zákoníku práce, dle kterého pokud nebyl
právní úkon týkající se vzniku či změny základního pracovního vztahu učiněn ve formě,
kterou zákon vyžaduje, lze se neplatnosti dovolat pouze tehdy, pokud již nebylo
započato s plněním, tj. do doby než zaměstnanec započne vykonávat svou práci.
Neplatnosti se může dovolat jen některá smluvní strana např. při jednání před soudem
jen strana, soud k ní nepřihlíží z úřední povinnosti. To se uplatní i tehdy, pokud by se
dala pracovní smlouva považovat za absolutně neplatnou (to nastane v případě, pokud
splňuje znaky uvedené v § 588 NOZ – jedná se např. o situace, kdy se zaměstnanec
zaváže k od počátku nemožnému plnění nebo k plnění, které se příčí dobrým mravům).
Existuje zde možnost dodatečné konvalidace formy pracovní smlouvy, což v praxi
znamená, že pokud smluvní strany tuto vadu dodatečně zhojí, a to tím, že pracovní
smlouvu uzavřou dodatečně i písemně, stává se pracovní smlouva platnou. Za písemnou
formu pracovněprávního jednání se považuje jednání, které je obsaženo v listině, která
musí být navíc vlastnoručně podepsána, případně může být vlastnoruční podpis
nahrazen mechanickými prostředky.35

5.4. Pracovní doba a doba odpočinku
Zákoník práce definuje pracovní dobu v § 78, který stanoví, že pracovní doba je
„doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž
je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“.36
Doba odpočinku je vymezena negativně, tzn. dobou odpočinku je ta doba, která není
dobou pracovní.
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Pracovní dobou rozumíme dobu, kdy zaměstnanec plní pracovní úkoly, i mimo své
pracoviště, případně dobu, kdy je zaměstnanec na svém pracovišti a je připraven plnit
své pracovní úkoly dle pokynu zaměstnavatele. Tudíž za pracovní dobu považujeme i
ten případ, kdy zaměstnanec je na svém pracovišti, nevykonává žádnou práci a čeká na
přidělení dalších pracovních úkolů (na rozdíl od Zákoníku práce z r. 1965, kde
přítomnost na pracovišti znamenala pracovní pohotovost konanou na pracovišti). Na
druhou stranu si však musíme uvědomit, že zaměstnanec je odměňován za odvedenou
práci, nikterak za dobu, kdy pobýval na pracovišti.
V pracovní době dochází k realizaci pracovního vztahu, kdy je zaměstnavatel
oprávněn přidělovat zaměstnanci pracovní úkoly a zaměstnanec je povinen tyto úkoly
osobně plnit. Co se týče rozsahu přidělované práce, je zaměstnavatel omezen délkou
pracovní doby, jelikož rozsah přidělené práce musí odpovídat její délce, tak, aby
zaměstnanec byl schopen přidělenou práci odvést v pracovní době.37
Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku vychází především z ustanovení
§ 78 a násl. Zákoníku práce, z jiných pracovněprávních předpisů (např. ze zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který
upravuje pracovní dobu zaměstnanců zaměstnávaných jako posádka autobusů či jako
posádka nákladních automobilů) či kolektivních smluv.
5.4.1. Délka pracovní doby
Ustanovení § 79 a násl. Zákoníku práce stanovuje limitaci pracovní doby.
Maximální délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin. Čtyřicetihodinový
pracovní týden představuje čistou pracovní dobu, tedy bez přestávek na jídlo a oddych a
práce přesčas.
V ustanovení § 79 odst. 2 Zákoníku práce nalezneme zákonné výjimky pro některé
pracovníky, u kterých je pracovní doba o něco kratší. U zaměstnanců, kteří pracují v
podzemí a u zaměstnanců, kteří pracují v třísměnném či nepřetržitém pracovním
režimu, činí délka pracovní doby 37,5 hodin týdně. U zaměstnanců, kteří pracují ve
dvousměnném pracovním režimu, činí délka týdenní pracovní doby 38,5 hodin.
37
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Mladistvým zaměstnancům je uzákoněna pracovní doba v § 79a Zákoníku práce,
který stanoví, že délka pracovní doby nesmí překročit osmihodinovou pracovní směnu
denně a čtyřicetihodinovou pracovní dobu vymezenou týdně. Za mladistvého
zaměstnance se považuje každý pracovník, který je mladší 18-ti let.
Délka jednotlivé směny nesmí dle § 83 Zákoníku práce přesáhnout 12 hodin.
Omezení pracovní doby a vymezení doby odpočinku je kogentní. Strany se tudíž od
něho nemohou odchýlit v neprospěch zaměstnance, ani pokud by o to výslovně
zaměstnanec požádal. Omezení je zavedeno především z důvodu ochrany zdraví
zaměstnance a vyvarování se vysoké míry nezaměstnanosti. Tato právní úprava je pro
každý jednotlivý pracovní poměr. V případě, že je zaměstnanec zaměstnán u více
zaměstnavatelů, nejsou zaměstnavatelé povinni zjišťovat, v jakém rozsahu koná
zaměstnanec práci u druhého zaměstnavatele. Jedinou výjimkou jsou zaměstnanci
mladší 18-ti let.
Délku pracovní doby lze zkrátit, a to prostřednictvím kolektivní smlouvy nebo
vnitřního předpisu. Ke zkrácení pracovní doby dochází bez zkrácení mzdy. Zkrácení
pracovní doby může provést každý zaměstnavatel s výjimkou zaměstnavatelů, kteří
vyplácí plat, tzn. zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 Zákoníku práce (např. stát,
územní samosprávný celek či školská právnická osoba). Stanovenou pracovní dobou
pak rozumíme jak týdenní pracovní dobu dle Zákoníku práce, tak zkrácenou pracovní
dobu dle kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu.
Od zkrácené pracovní doby musíme odlišit kratší pracovní dobu. Kratší pracovní
doba je upravena v § 80 Zákoníku práce, který stanoví, že kratší pracovní doba může
být sjednána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem i pod zákonem stanovenou
pracovní dobu a zaměstnanci přísluší mzda či plat v poměrné výši. Sjednání kratší
pracovní doby je možné pouze v individuální dohodě či v pracovní smlouvě. O
zavedení kratší pracovní doby v drtivé většině případů zažádá zaměstnanec, který
nicméně nemá na zavedení kratší pracovní doby právo. Pokud však zažádá těhotná
zaměstnankyně, zaměstnankyně či zaměstnanec, který pečuje o dítě do 15 let či který
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dlouhodobě pečuje o závislou osobu ve II. nebo III. stupni, je zaměstnavatel povinen,
pokud mu nebrání závažné provozní důvody, kratší pracovní dobu schválit38.
Zákoník práce garantuje dobu odpočinku prostřednictvím stanovené maximální
stanovené týdenní pracovní doby a stanovením minimální doby odpočinku. Za dobu
odpočinku považuje Zákoník práce přestávky na jídlo a oddech, nepřetržitý odpočinek
mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky a dovolenou.
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami je zaměstnavatel povinen poskytovat
nejméně ve výši 11 hodin. U zaměstnance mladšího 18-ti let je tato doba prodloužena
na 12 hodin. Ve výjimečných případech dle § 90 odst. 2 Zákoníku práce lze dobu
odpočinku zkrátit, a to až na 8 hodin, u zaměstnance mladšího 18-ti let jen za
podmínky, že doba zkrácení se mu přičte k následující době odpočinku.
Dny pracovního klidu jsou vymezeny ustanovením § 91 odst. 1 Zákoníku práce jako
„dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky“.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí být dle následujícího ustanovení § 92 Zákoníku
práce poskytnut alespoň ve výš 35 hodin, u mladistvého zaměstnance alespoň 48 hodin.
Ve vyjmenovaných případech v ustanovení § 90 odst. 2 Zákoníku práce lze nepřetržitý
odpočinek v týdnu zkrátit až na 24 hodin, avšak zaměstnavatel je povinen následně
poskytnout rovnocennou náhradní dobu odpočinku. Náhradní doba odpočinku musí
činit za dva týdny minimálně 70 hodin. Zaměstnavatel by měl určit dny nepřetržitého
odpočinku všem zaměstnancům na shodný den a tak, aby doba odpočinku zahrnovala i
neděli.39 Dny pracovního klidu zahrnují jak dobu nepřetržitého odpočinku, tak svátky,
které jsou stanoveny zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích. Dle ustanovení § 91
odst. 2 Zákoníku práce lze nařídit práci ve dnech pracovního klidu pouze výjimečně.
Tyto výjimky jsou zakotveny v ustanovení § 91 odst. 3 Zákoníku práce a jedná se např.
inventurní a závěrkové práce či o krmení a ošetřování zvířat.

38

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003.In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
39
BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 218. ISBN 978-80-7400283-0.

35

5.4.2. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozumíme „rozvržení, při kterém
zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu,
popřípadě kratší pracovní dobu.“40
Zaměstnavatel nemusí každý týden rozvrhnout pracovní dobu stejně. Výchozím
kritériem je, že zaměstnavatel rozvrhne na každý týden stanovenou pracovní dobu, tzn.
nepřekročí stanovenou týdenní pracovní dobu. Taktéž není podmínkou, aby každý den
byla směna stejně dlouhá, avšak jejich součet v jednotlivých týdnech musí být shodný.
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby je definováno v § 78 odst. 1 písm. m)
Zákoníku práce jako „rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na
jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s
tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní
dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě
jdoucích.“41 To znamená, že zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu tím způsobem, že
v některých týdnech je pracovní doba kratší než stanovená týdenní pracovní doba a
v dalších týdnech je pracovní doba delší než zmíněná stanovená pracovní doba. Zároveň
nesmí zaměstnavatel překročit maximální 12-ti hodinovou směnu za den. Délka
jednotlivých směn může být různá.
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel v pracovních režimech. Pracovní režim
může být jednosměnný, dvousměnný, třísměnný či nepřetržitý.
5.4.3. Formy rozvržení pracovní doby
Zaměstnavatel má možnost si zvolit kromě základního rozvržení pracovní doby jako
formy rozvržení pružnou pracovní dobu či konto pracovní doby.
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 1 písm. l). In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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Pružnou pracovní dobu upravují ustanovení § 85 a násl. Zákoníku práce. Pružnou
pracovní dobou se rozumí doba, která je rozdělená na dva časové úseky. Základní
pracovní dobu určuje zaměstnavatel a zaměstnanec je povinen se v tomto časovém
rozmezí zdržovat na pracovišti. Volitelnou pracovní dobu si určuje zaměstnanec sám,
tzn. zaměstnanec si volí začátek, popř. i konec pracovní doby. Zaměstnavatel rozhoduje
o rozsahu obou časových úseků.
Naplnění průměrné týdenní pracovní doby je sledováno v tzv. vyrovnávacím
období, což může být období maximálně 26 týdnů, případně 52 týdnů, pokud to stanoví
kolektivní smlouva. Pružná pracovní doba ovlivňuje posuzování překážek v práci a
práci přesčas,
Pružná pracovní doba se však neuplatní, pokud:
•

je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu;

•

pokud se vyskytne naléhavý pracovní úkol,

•

pokud se vyskytnou provozní důvody, které brání jejímu uplatnění,

•

pokud zaměstnanci náleží náhrada mzdy či platu kvůli důležitým osobním
překážkám;

•

v dalších případech, které si určí zaměstnavatel.

Konto pracovní doby je upraveno pouze rámcově v Zákoníku práce, a to konkrétně
v § 86 a násl., proto podrobnější úpravu je nutné provést skrze kolektivní smlouvu či
vnitřní předpis. Vnitřní předpis může zavést konto pracovní doby pouze tehdy, pokud u
zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. Konto pracovní doby nesmí zavést
zaměstnavatelé, kteří vyplácí plat, jako je např. stát, územně samosprávný celek, státní
fond atd. (bližší vymezení zaměstnavatelů, kteří nemohou zavést konto pracovní doby je
obsaženo v § 109 odst. 3 Zákoníku práce).
V kontu pracovní doby přiděluje zaměstnavatel svým zaměstnancům práci dle svých
potřeb, přičemž musí dodržovat limity ohledně zákonem stanovené doby směny a
nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu. V případě zavedení konta pracovní
doby, dosáhne zaměstnavatel lepšímu přizpůsobení pracovní doby potřebám práce a
úsporu v podobě mezd.
Vyrovnávací období je zde stanoveno taktéž maximálně na 26 týdnů, popř. 52
týdnů, což může být určeno pouze kolektivní smlouvou.
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U konta pracovní doby je zaměstnavatel dle § 87 odst. 1 Zákoníku práce povinen
vést každému zaměstnanci účet pracovní doby a účet mzdy. Na účtu pracovní doby se
eviduje stanovená týdenní pracovní doba, rozvrh pracovní doby na jednotlivé dny a
skutečně odpracovaná doba v jednotlivých dnech a za týden. Na účtu mzdy se eviduje
stálá mzda (což je mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než je 80%
průměrné mzdy zaměstnance) a skutečně dosažená mzda zaměstnance za kalendářní
měsíc. Pokud součet skutečně dosažených mezd za vyrovnávací období je nižší než
součet stálých mezd, je zaměstnavatel povinen tento rozdíl vyrovnat.

5.4.4. Práce přesčas
Prací přesčas se dle § 78 odst. 1 písm. i) Zákoníku práce rozumí „práce konaná
zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní
pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná
mimo rámec rozvrhu pracovních směn…“ a zároveň „prací přesčas není, napracováváli zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno,
které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“
Práci přesčas lze nařídit, jen pokud to vyžadují zvláštní provozní důvody, a to
zásadně na dobu odpočinku zaměstnance, tzn. na dobu nepřetržitého odpočinku mezi
směnami či na dny pracovního klidu. V případě práce přesčas ve dnech pracovního
klidu je to však složitější. Zaměstnavatel může práci přesčas v tyto dny nařídit jen za
podmínek stanovených v § 90 až § 92 Zákoníku práce. V případě, že u zaměstnavatele
působí odborová organizace, je nezbytné, aby takovou práci nařídil až po projednání
s odborovou organizací. V kolektivní smlouvě však může být výjimka, dle které
zaměstnavatel není povinen projednat nařízení práce přesčas a může rozhodnout o
nařízení sám. Stejný postup se zvolí, pokud zaměstnavatel nemá odborovou organizaci.
V tomto případě není zaměstnavatel povinen projednat nařizovanou práci přesčas ani
s radou zaměstnanců, pokud u něj takováto rada funguje.
Práce přesčas je však limitována, a to 8 hodinami za týden a 150 hodinami ročně u
jednoho zaměstnance. Nad tyto limity není zaměstnanec povinen práci konat.
Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na práci přesčas, a to
v maximálním rozsahu 266 hodin za rok, v případě, že kolektivní smlouva u
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zaměstnavatele stanoví vyrovnávací období na 52 týdnů. Avšak zaměstnanec nesmí
konat práci přesčas více jak 8 hodin týdně. Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou
dohodnout o práci přesčas přímo v pracovní smlouvě, popř. v jiné separátní dohodě.
U některých zaměstnanců je výslovný zákaz práce přesčas, který se týká hlavně
mladistvých zaměstnanců a těhotných zaměstnankyň. Tento zákaz se vztahuje jak na
nařízenou práci přesčas, tak na dohodu o práci přesčas. U zaměstnanců, kteří pečují o
dítě mladší než 1 rok, nelze práci přesčas nařídit, avšak je možné se s nimi na konané
práci přesčas dohodnout.42
5.4.5. Pracovní pohotovost
Pracovní pohotovostí rozumíme dobu, ve které je zaměstnanec připraven na výkon
práce, která je nad rámec jeho rozvržené pracovní doby a která musí být v případě
nutnosti vykonána.43
Pracovní pohotovost lze držet jen mimo stanovenou pracovní dobu, a to pouze na
základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem či na základě kolektivní smlouvy.
Dohoda o pracovní pohotovosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nemusí mít
písemnou formu. Dle teorie je vhodné vymezit místo, kde se bude pracovní pohotovost
držet (nejčastěji to bude bydliště zaměstnance), poté jakým způsobem bude
zaměstnanec povolán k výkonu práce (např. prostřednictvím telefonu) a následně také
dobu, za kterou musí být zaměstnanec přítomen na pracovišti či jiném dohodnutém
místě.
Výkon pracovní pohotovosti může být v rámci dohodnutých limitů i nařízen
zaměstnavatelem. V případě, že by zaměstnanec odmítl vykonat nařízenou pohotovost,
jednalo by se o porušení povinností z jeho strany. Pokud však zaměstnavatel nemá se
zaměstnancem uzavřenou dohodu o pracovní pohotovosti, ani to zaměstnanci nenařizuje
kolektivní smlouva, nesmí být výkon pracovní pohotovosti zaměstnavatelem nařízen. V
případě, pokud by i přes výše uvedené zaměstnavatel pracovní pohotovost nařídil,
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ŠTEFKO M., Část čtvrtá: Pracovní doba a doba odpočinku, hlava pátá: Práce přesčas. In BĚLINA
Mir., DRÁPAL Ljub. a kol. Zákoník práce. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 550-551. ISBN 97880-7400-290-8.
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nejednalo by se ze strany zaměstnance o porušení pracovní povinnosti, kdyby se výkonu
pracovní pohotovosti nepodrobil.
Limity pro pracovní pohotovost nejsou Zákoníkem práce stanoveny, zaměstnavatel
však musí respektovat ustanovení Zákoníku práce upravující dobu nepřetržitého
odpočinku mezi směnami a v týdnu. Dále musí zaměstnavatel zohlednit vykonanou
práci přesčas. V případě, že zaměstnanec vykonal práci přesčas ve stanoveném
zákonném limitu a k další práci přesčas nedal souhlas, případně dal souhlas, ale i tento
limit je vyčerpán, nesmí zaměstnavatel pracovní pohotovost nařídit, protože by
zaměstnavatel, stejně jako u nepřetržitého odpočinku, porušil zákonné mantinely o
maximálním možném rozsahu práce zaměstnance.44

5.5. Dovolená
Dovolená je taktéž institut, jehož rámcovou úpravu nalézáme v ustanovení § 211 a
násl. Zákoníku práce. Prostřednictvím dovolené se realizuje právo zaměstnance na
dlouhodobější odpočinek, který slouží především k regeneraci jeho pracovní síly. Na
rozdíl od víkendů atp. zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy či platu.
Dle ustanovení § 211 Zákoníku práce rozeznáváme tři druhy dovolené, a to
dovolenou za kalendářní rok či její poměrnou část, dovolenou za odpracované dny a
dodatkovou dovolenou, přičemž dovolená za kalendářní rok a dovolená za odpracované
dny si konkurují.
Dovolená za kalendářní rok se uplatní v případě, kdy zaměstnanec odpracoval u
zaměstnavatele více jak 60 dní za kalendářní rok. Poměrná část dovolené představuje
jednu dvanáctinu celkové dovolené za každý odpracovaný kalendářní měsíc. Tzn., že
pro výpočet dovolené je rozhodující období jednoho kalendářního roku. Výměra
dovolené činí dle § 213 Zákoníku práce nejméně 4 týdny. Rozšířenou výjimku ze
zákona představují státní zaměstnanci s výměrou 5 týdnů a pedagogičtí pracovníci
s výměrou 8 týdnů. V případě zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní
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doby mu přísluší „tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní
doby na dobu jeho dovolená připadá v celoročním průměru.“45
Dovolená za odpracované dny přichází v úvahu, jestliže zaměstnanec u
zaměstnavatele ještě neodpracoval alespoň 60 dnů. Zaměstnanci v takovém případě
náleží jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok za každých odpracovaných 21 dnů.
Je tedy zřejmé, že maximální výměra dovolené za odpracované dny činí dvě dvanáctiny
dovolené za kalendářní rok. Dovolená za odpracované dny byla do Zákoníku práce
vpravena především z důvodu, aby každému zaměstnanci byl zajištěn nárok na alespoň
část dovolené, tedy alespoň část času k regeneraci jeho pracovní síly.
Dodatková dovolená je velice specifický druh dovolené, který náleží ze zákona těm
zaměstnancům, kteří pracují za ztížených podmínek. V ustanovení § 215 Zákoníku
práce je uveden výčet zaměstnanců, kterým dodatková dovolená náleží. Jedná se o
dovolenou v délce jednoho týdne.
Čerpání dovolené dle Zákoníku práce určuje především zaměstnavatel, avšak
zaměstnavatel je oprávněn určit pouze datum. Náplň dovolené záleží zcela na
zaměstnanci, tudíž je skoro nemožné, aby zaměstnanec svým jednáním na dovolené
mohl porušit právní předpisy, které se vztahují k výkonu jeho práce.46 Zaměstnavatel
musí zaměstnanci písemně oznámit dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů před
nástupem zaměstnance na dovolenou. Dovolená by měla být vyčerpána v tom
kalendářním roce, kdy nárok na dovolenou vznikl. Preferuje se vyčerpání dovolené
v celém rozsahu, je však možné ji vyčerpat i po částech. Zákoník práce doporučuje, aby
alespoň jedna část byla vyčerpána v délce 14 dnů.47 V případě, kdy zaměstnavatel
neurčí zaměstnanci dovolenou do 30.6. následujícího kalendářního roku, je zaměstnanec
oprávněn určit si termín dovolené sám.48
V případě, kdy zaměstnanec změní v průběhu kalendářního roku zaměstnání, a to
takovým způsobem, že skončí u dosavadního zaměstnavatele a ihned naváže pracovní
poměr u nového zaměstnavatele, může zaměstnanec stávajícího zaměstnavatele požádat,
45
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aby nový zaměstnavatel mu poskytl dovolenou za tu dobu v kalendářním roce, kterou
odpracoval u stávajícího zaměstnavatele. V případě, kdy se zaměstnavatelé mezi sebou
dohodnou, může si zaměstnanec vyčerpat dovolenou ze starého zaměstnání u nového
zaměstnavatele. V případě, kdy se však zaměstnavatelé mezi sebou nedohodnou,
poskytne stávající zaměstnavatel za nevyčerpanou dovolenou náhradu mzdy či platu.49
Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci zkrátit dovolenou dle ustanovení § 223
Zákoníku práce, a to pouze ze zákonem stanovených důvodů. Jedná se tedy o překážky
v práci, které se pro účely dovolené nezapočítávají do výkonu práce (a contrario § 216
Zákoníku práce). Rozsah krácení je stanoven v ustanovení § 223 odst. 1 Zákoníku
práce, kdy za prvních 100 zameškaných směn je oprávněn zaměstnavatel zkrátit
dovolenou o jednu dvanáctinu. A za dalších 21 zameškaných směn taktéž o jednu
dvanáctinu. Zaměstnavatel také může zkrátit dovolenou pro neomluvenou přítomnost, a
to o 1 až 3 dny. Zaměstnanci však musí zůstat dovolená v délce nejméně 2 týdnů.

5.6. Ukončení pracovní smlouvy
Právní úprava ukončení pracovní smlouvy se nachází v Zákoníku práce. Vzhledem
k tomu, že zaměstnavatel disponuje silnějším postavením v právním vztahu se
zaměstnancem, se projeví zde naplno zásada zvláštní ochrany zaměstnance. K ukončení
pracovní smlouvy může ze zákona dojít buď dvoustranným právním jednání v situaci,
kdy ani jedna ze smluvních stran nemá zájem na pokračování v pracovněprávním
vztahu, či jednostranným právním jednáním v situaci, kdy pouze jedna strana nemá
zájem na pokračování.50
Možnosti ukončení pracovní smlouvy jsou následující:


uplynutí doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána;



dohoda smluvních stran;



výpověď;



okamžité zrušení pracovního poměru;
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zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
5.6.1. Uplynutím doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána
V případě, kdy byla sjednána pracovní smlouva pouze na dobu určitou, skončí

pracovní poměr uplynutím této doby. Dle § 65 odst. 2 Zákoníku práce v případě, že
nadále zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce, a to s plným vědomím zaměstnavatele,
platí, že pracovní poměr je na dobu neurčitou.
5.6.2. Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohodu o rozvázání pracovního poměru upravuje ustanovení § 49 Zákoníku práce.
Jedná se o dohodu obou smluvních stran, tedy dvoustranné právní jednání, kdy se obě
smluvní strany dohodnou na skončení pracovního poměru. Je nepodstatné, která strana
přijde s návrhem na dohodu o rozvázání pracovního poměru.
Jedinou podstatnou náležitostí této dohody je požadavek na určení data, ke kterému
pracovněprávní vztah mezi nimi zanikne.
Forma dohody musí být písemná, a to především z důvodu právní jistoty obou
smluvních stran.
5.6.3. Výpověď
Výpověď z pracovního poměru upravuje ustanovení § 50 a násl. Zákoníku práce.
Jde o jednostranné právní jednání jedné ze smluvních stran, které má za následek po
uplynutí výpovědní doby ukončení pracovněprávního poměru mezi stranami.
Z důvodu právní jistoty je nezbytné, aby forma výpovědi byla také jako
v předchozím případě písemná. Ustanovení § 50 odst. 1 Zákoníku práce stanoví
následek nedodržení písemné formy -

v případě, kdy výpověď nebude učiněna

v písemné formě je jednání shledáno jako zdánlivé a k učiněné výpovědi se nepřihlíží.
Výpovědní doba je dle ustanovení § 51 Zákoníku práce nejméně dvouměsíční,
avšak jedná se o relativně kogentní ustanovení, tudíž lze výpovědní dobu po písemné
dohodě účastníků i prodloužit. Naopak výpovědní dobu nelze zkrátit, avšak se
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zkrácenou výpovědní dobou se také můžeme setkat, bude se ale jednat o zákonné
výjimky jako je tomu např. u ustanovení § 51a Zákoníku práce, kdy v případě výpovědi
z důvodu přechodu práv a povinností na jiného zaměstnavatele platí, že pracovní poměr
končí den před nabytím účinnosti přechodu. Výpovědní doba začíná běžet po doručení
výpovědi, a to přesně „prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.“51
Rozlišujeme

mezi

výpovědí

danou

zaměstnavatelem

a

výpovědí

danou

zaměstnancem.
Právní úprava výpovědi dané zaměstnancem je stanovena v ustanovení § 50 odst. 3
Zákoníku práce, který uvádí, že zaměstnanec je oprávněn dát výpověď z jakéhokoliv
důvodu, případně i bez uvedení důvodu.
Dle ustanovení § 50 odst. 2 Zákoníku práce ve spojení s § 52 Zákoníku práce může
dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci pouze z důvodů, které jsou taxativně uvedeny
v zákoně. Důvod musí být skutkově vymezen velmi přesně, aby nemohlo dojít
k záměně s jiným výpovědním důvodem. Tato zákonná ochrana je vytvořena především
za účelem udržení určité stability pracovního poměru a ochrany právní a sociální jistoty
zaměstnance.52
Výpovědní důvody můžeme dle teorie rozčlenit do několika následujících skupin:
o organizační důvody (§ 52 písm. a) – c) ZP);
Výpověď z organizačních důvodů je zaměstnavatel oprávněn předat v případě, kdy
se zaměstnavatel či jeho organizační složka ruší či přemísťuje, případně v situacích,
kdy se zaměstnanec stal nadbytečným.
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o dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost zaměstnance (§ 52 písm. d) - e)ZP);
Nezpůsobilost zaměstnance vykonávat práci určenou v pracovní smlouvě nezjišťuje
zaměstnavatel sám, nýbrž lékař na pracovně-lékařské prohlídce, který svá zjištění
obsáhne do lékařského posudku. Lékařský posudek není závazný, jde spíše o
dobrozdání, které přímo nezakládá práva a povinnosti. Zaměstnavatel je na základě
předaného lékařského posudku oprávněn, nikoliv povinen, dát zaměstnanci
výpověď. V takovém případě smí zaměstnavatel zvolit i např. převedení
zaměstnance na jinou vhodnou práci.
o nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce (§ 52
písm. f ZP)
V případě, kdy zaměstnanec nesplňuje předpoklady, které stanoví zákon či obecně
závazné předpisy, či požadavky, které naopak stanoví sám zaměstnavatel, je
zaměstnavatel

oprávněn

jej

propustit.

Jedinou

podmínkou,

kterou

musí

zaměstnavatel splnit je písemná výzva zaměstnanci k odstranění nedostatků.
o důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo pro závažné či soustavné
méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů, které
se vztahují k zaměstnancem vykonávané práci (§ 52 písm. g) ZP);
K výpovědi může zaměstnavatel přikročit ve čtyřech případech:
a) v případě pravomocného odsouzení zaměstnance za úmyslný trestný čin
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo
pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
b) v případě porušení povinnosti ze strany zaměstnance, která vyplývá z
právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, a to zvlášť
hrubým způsobem.
c) v případě závažné porušení povinnosti, která pro zaměstnance vyplývá z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
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d) v případě soustavného méně závažného porušování povinnosti, která
taktéž vyplývá z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci,
kde předcházela v době posledních 6 měsíců písemná výtka
s upozorněním na možnost výpovědi.
Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď v subjektivní lhůtě 2
měsíců ode dne, kdy se o existenci výpovědního důvodu dozvěděl.
V případě, jestliže zaměstnanec pobýval v cizině, tak tato subjektivní lhůta
běží ode dne návratu zaměstnance. Zaměstnavatel však musí splnit i
kritérium objektivní lhůty, která je 1 rok od vzniku výpovědního důvodu.53
o porušení povinnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného
pojištěnce zvlášť hrubým způsobem (§ 52 písm. h) ZP).54
Režim dočasně práce neschopného zaměstnance spočívá v povinnosti
zaměstnance zdržovat se v místě, které je stanoveno v potvrzení o pracovní
neschopnosti a dodržovat stanovené vycházky. V případě, kdy tento režim
zaměstnanec prokazatelně poruší, je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci
výpověď.
Zaměstnavatel je oprávněn v tomto případě vypovědět pracovní poměr
v subjektivní lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu výpovědi
dozvěděl. Objektivní lhůta běží také v tomto případě 1 rok od vzniku
výpovědního důvodu.
V praxi bývá tento výpovědní důvod problematický, jelikož jde o situaci
porušení veřejnoprávní povinnosti, za kterou následuje soukromoprávní sankce,
tedy zde dochází k přenášení určité kontrolní a sankční pravomoci na
zaměstnavatele.
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Výpověď, která byla doručena druhé straně, může být i odvolána, ale pouze se
souhlasem druhé strany. Pro odvolání výpovědi se stejně jako pro výpověď požaduje
písemná forma.
Zákoník práce uvádí i výjimky, kdy se výpověď ze strany zaměstnavatele nesetká
s úspěchem. Jedná se o tzv. ochrannou dobu, ve které je zaměstnanec před i
oprávněnou výpovědí chráněn.
Zaměstnavateli je zakázáno dle ustanovení § 53 Zákoníku práce dát výpověď
zaměstnanci, který(á):
o je uznán dočasně práce neschopným, v případě, kdy si tuto nemoc nebo úraz
nepřivodil sám úmyslně nebo z opilosti či zneužitím návykových látek;55
o je povolán k výkonu vojenského cvičení56 či k výkonu veřejné funkce;57
o je těhotná, případně čerpá mateřskou dovolenou či rodičovskou dovolenou;58
o pracuje v noci a je uznán na základě lékařského posudku nezpůsobilým pro
výkon noční práce.59
Zákaz dát zaměstnanci výpověď v ochranné době se projeví v její neplatnosti.
V případě, kdy je výpověď dána před počátkem ochranné doby, se výpovědní doba staví
a její zbytek uběhne až po skončení ochranné doby. Zaměstnanec má však možnost
netrvat na ochranné době a v případě, kdy tuto skutečnost sdělí zaměstnavateli, uplyne
výpovědní doba, tak jako by ochranná doba nenastala.60
Zákaz výpovědi není absolutní a v zákonem předvídaných situacích se i přes
ochrannou dobu výpověď předá platně. Jde především např. o situace, kdy se
zaměstnavatel ruší nebo se přemisťuje, nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě
zrušit pracovní poměr (výjimkou je zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo
zaměstnanec na rodičovské dovolené po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat
55
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mateřskou dovolenou) či v případě porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů,
které se vztahují na práci vykonávanou zaměstnancem (výjimku představuje těhotná
zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské
dovolené po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou).61
5.6.4. Okamžité zrušení pracovního poměru
Užití institutu okamžitého zrušení pracovního poměru je v praxi spíše výjimečné.
Jedná se o zrušení pracovního poměru okamžikem doručení oznámení, tudíž bez žádné
odkladné doby, jako je tomu u výpovědi.
Okamžitě zrušit pracovní poměr může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, ale i
zákonný zástupce zaměstnance, který nedosáhl 16 let věku. Každý však z jiného
důvodu.
Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr v případech:
a) pravomocného odsouzení zaměstnance za úmyslný trestný čin k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo pro
úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
b) porušení povinnosti ze strany zaměstnance, která vyplývá z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, a to zvlášť hrubým
způsobem.62
Okamžité zrušení pracovního poměru se však dle ustanovení § 55 odst. 2 Zákoníku
práce neuplatní s těhotnou zaměstnankyní, případně zaměstnankyní, která je na
mateřské dovolené či se zaměstnankyní či zaměstnancem, který je na rodičovské
dovolené.
Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr v případech:
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a) kdy podle lékařského posudku není schopen nadále vykonávat stávající
práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu ve lhůtě 15 dnů
neumožnil přechod na jinou vhodnější práci,
b) kdy zaměstnavatel nevyplatil mzdu či její část do 15 dnů ode dne
splatnosti.63
Zaměstnanci dle § 56 odst. 2 Zákoníku práce náleží náhrada mzdy, která se rovná
délce výpovědní doby.
Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance je oprávněn dle ustanovení § 56a odst. 1
Zákoníku práce zrušit pracovní poměr jen s přivolením soudu, a to pouze z důvodů
vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého.
5.6.5. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jednostranné právní jednání
zaměstnance nebo zaměstnavatele směřující k okamžitému rozvázání pracovního
poměru, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Ochrana zaměstnance
zde není možná, jelikož by se tato ochrana stavěla proti smyslu zkušební doby jako
takové.
Jedinou požadovanou náležitostí je dodržení písemné formy. V případě, že by
zrušení nebylo vtěleno do písemné podoby, bylo by zdánlivé. Pracovní poměr končí
dnem doručení zrušení, případně dnem pozdějším, který musí být ve zrušení výslovně
uveden.

5.7. Odstoupení od pracovní smlouvy

V minulosti se vycházelo ze subsidiárního užití zákona č. 40/1964 Sb., starý
občanský zákoník (dále jen „SObčZ“), tudíž bylo možné od pracovní smlouvy
odstoupit, jestliže to bylo v pracovní smlouvě přímo dohodnuto, a to ze zákonných či
smluvených důvodů. To však bylo v nesouladu s ochranným charakterem Zákoníku
63
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práce, jelikož nadto právní účinky byly dle § 48 SObčZ „ex tunc“, tzn., že se
odstoupením od pracovní smlouvy zrušila tato smlouva od počátku.
Většina odborné veřejnosti toto považovala za velký zásah do zásad právního státu.
Proto se následně novelou č. 365/2011 Sb., napravilo pochybení ustálením pravidla, že
odstoupit od pracovní smlouvy lze pouze v jednom případě. V případě smluvního
odstoupení, které bylo sjednáno před účinností novely ZP, je zakotvena regule, že se
takové odstoupení sice řídí právní úpravou do 31. 12.2011, ale v případě, že
zaměstnanec již do práce nastoupil, tak se tento institut již neužije.
V současné době je v § 34 odst. 4 ZP zakotveno, že od pracovní smlouvy lze
odstoupit pouze v případě, kdy zaměstnanec nenastoupí do práce. Kritéria pro
odstoupení od pracovní smlouvy jsou dnes stanoveny tak, že zaměstnavatel může od
pracovní smlouvy odstoupit v případě, že zaměstnanec se ve sjednaný den nedostaví do
práce, aniž mu v tom brání překážka v práci, či se do 7 dnů zaměstnavatel o této
překážce nedozví. Dozvědět se o překážce může zaměstnavatel jednak od zaměstnance,
ale i např. od třetí osoby či jiným způsobem.
Odstoupení od pracovní smlouvy musí mít písemnou formu. Následně se na
pracovní poměr hledí tak jako by nikdy nevznikl, tj. neexistuje ani pracovní smlouva.
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II. ČÁST –PROFESIONÁLNÍ SPORTOVCI
V této části se zaměřím pouze na část právních vztahů profesionálních sportovců, a
to konkrétně na právní vztahy profesionálních sportovců kolektivních sportů, přesněji
řečeno pouze na profesionální fotbalové hráče v České republice. Na rozdíl od
individuálních sportovců se totiž lze pouze u nich zamýšlet nad tím, zda by měli být
zaměstnanci z pohledu pracovního práva.

6. SPORT V ČR
Pokud se na sport v ČR podíváme z pouze z obecného hlediska, lze říci, že právní
úprava sportu v České republice je spíše nevýrazná.
Jediný zákon, který problematiku sportu upravuje, je zákon č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu (dále jen „zákon o podpoře sportu“). Tento zákon se obecně řečeno
snaží podpořit sport jako veřejně prospěšnou činnost a předepisuje určité povinnosti
některým orgánům veřejné moci.
V prvé řadě se zákon o podpoře sportu snaží legislativně definovat pojem sportu,
a to následujícím způsobem: „pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti,
které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický
rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů
v soutěžích všech úrovní“.64K této definici však odborná veřejnost přistupuje skepticky,
jelikož se jeví jako vágní, a to např. z důvodu, že nelze podřadit všechny sporty pod
formy tělesné činnosti, jako je tomu např. u šachů. Tudíž dle zákonné definice nejsou
šachy sportem.
Dále zde nalezneme definování sportovního zařízení, kterým je „objekt,
pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro
provozování sportu“.65I k této definic má však odborná veřejnost výhrady, vzhledem
k tomu, že výše zmíněné legislativní definování neodpovídá soudobému právnímu
názvosloví, které zavedl Občanský zákoník z roku 2012. Např. se můžeme jen
64
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dohadovat, zda objekt dle zákona o podpoře sportu je shodné označení pro stavbu, tedy
nemovitost, dle Občanského zákoníku. Nebo co se rozumí vodní plochou, která je dle
Katastrálních předpisů druh pozemku, a tudíž není ve smyslu Občanského zákoníku
samostatnou věcí.66
Jako poslední zákonnou definici uvádí zákon o podpoře sportu, co se rozumí
sportem pro všechny, a to v ustanovení § 2 odst. 2 zákona.
V zákonu o podpoře sportu jsou dále uvedeny úkoly Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v ustanovení § 3, dále úkoly Ministerstva obrany, Ministerstva
vnitra a Ministerstva zdravotnictví v ustanovení § 4, dále úkoly krajů (§5) a úkoly obcí
(§6) na poli sportu. Ustanovení § 7 upravuje otázku vyvlastnění sportovního zařízení a
náhrady za to.
Ustanovení § 7a upravuje povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního
zařízení, které jim ukládá zejména „přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v
průběhu sportovního podniku“ a „vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle
místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob
bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení“.67
V případě, kdy je při konání sportovního podniku ohrožena bezpečnost osob nebo
majetku, je vlastník či provozovatel povinen dát podnět k ukončení či přerušení
sportovního podniku a požádat Policii České republiky o spolupráci. Pokud se ukáže, že
vlastník či provozovatel neučinil veškeré kroky k zajištění bezpečnosti osob nebo
majetku a musí zasahovat Policie České republiky, přísluší Policii České republiky
náhrada vynaložených výdajů. Toto ustanovení se však může jevit jako nejasné. Dle
některých autorů je problém v praktické vymahatelnosti takovýchto výdajů, vzhledem
k tomu, že vlastník či provozovatel nemusí být shodný s právnickou osobou, která např.
provozuje fotbalový klub, a navíc nemusí vlastník či provozovatel vůbec disponovat
prostředky, které by pokryly náhradu vynaložených výdajů. 68 Kontrolu, zda vlastník či
provozovatel dodržují povinnosti, vykonává v přenesené působnosti obecní úřad.
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Ministerstvo vnitra má dle ustanovení § 7b zákona o podpoře sportu pravomoc
rozhodovat o tom, že určitý sportovní podnik proběhne bez účasti diváků. Tento zákaz
je oprávněno ministerstvo uložit až po dobu 1 roku. Vlastník či pořadatel následně smí
požádat o zkrácení doby zákazu, pokud prokáže, že přijal veškerá vhodná opatření
k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Ministerstvo vnitra následně provádí kontrolu,
zda stanovené podmínky stále vyhovují a jsou dodržovány.
V ustanovení § 7d zákona o podpoře sportu jsou vymezeny přestupky, kterých se
vlastník či pořadatel může dopustit a stanovena výše možných pokut. V následujícím
ustanovení § 7e zákona o podpoře sportu jsou naopak vymezeny správní delikty
právnických osob a podnikajících fyzických osob a znovu je zde stanovena výše
možných pokut.
Ustanovení § 7f zákona o podpoře sportu, které je společné ustanovení ke správním
deliktům, je např. vymezena možnost liberace, zánik odpovědnosti či oprávnění
obecního úřadu projednat správní delikt. Ustanovení § 7g zákona o podpoře sportu
stanoví pravidlo, dle kterého se na vlastníka nevztahují ustanovení tohoto zákona,
pokud všechny své povinnosti převede na provozovatele. Ustanovení § 8 zákona o
podpoře sportu se věnuje účinnosti zákona.
Bohužel tento zákon nerozlišuje mezi sportem amatérským, poloprofesionálním či
amatérským, ani mezi sportem, který je výdělečný a sportem, který naopak výdělečný
není. Celý zákon o podpoře sportu je dle mého názoru spíše strohou úpravou, která
rozhodně nepokrývá celou problematiku sportu jako takového.
V dnešních dnech je schvalována novela zákona o sportu (usnesení vlády č. 722 ze
dne 31. 8. 2015), která si klade za cíl odstranit nevyhovující právní stav ohledně
povinností pořadatelů sportovních zařízení a zajistit zvýšení bezpečnosti návštěvníků
takových to sportovních akcí prostřednictvím Policie ČR. Novela prošla již třetím
čtením v Poslanecké sněmovně ČR, tudíž je otázkou, jak k ní posléze přistoupí Senát
ČR a prezident ČR.
Další úprava konkrétních sportů je pak ponechána na jednotlivých asociacích
zaštiťujících jednotlivé sporty, aby si upravily podrobnější pravidla výkonu daného
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sportu. Tak je tomu např. u profesionálního fotbalu, kde předpisy, kterými se řídí
profesionální fotbal, vydává Fotbalová asociace České republiky (dále také „FAČR“).
Co se týče FAČR, je svou právní formou spolkem (k právní povaze viz. níže).
FAČR je také členem evropské asociace sdružující fotbal – UEFA (Union of European
Football Associations). UEFA je dále členem mezinárodní asociace fotbalu – tedy FIFA
(Fédération Internationale de Football Association). Z právního hlediska se FAČR
zavázal tím způsobem, že jsou pro něj závazné všechny předpisy vydané UEFA a FIFA.

7. SPORTOVNÍ KLUBY A SPORTOVCI
Sportovec a sportovní klub jsou dva základní subjekty smluvního vztahu na poli
profesionálních sportovních smluv.

7.1. Sportovní kluby
Zásadním rozdílem mezi sportovním klubem a zaměstnavatelem je ta skutečnost, že
ze své podstaty klub na rozdíl od zaměstnavatelů nemůže být fyzickou osobou.
Sportovní klub tedy zásadně bude osoba právnická.
Pro sportovní kluby představuje ústavní základ článek č. 20 zákona č. 2/1993 Sb.,
Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), který zaručuje každému právo se
svobodně sdružovat. Výslovně je uvedeno, že „Každý má právo spolu s jinými se
sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.“69
Konkretizaci zmíněného ústavního práva obsahoval zákon č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování
občanů“), který vnesl do českého právního řádu institut občanských sdružení. Drtivá
většina sportovních klubů tento institut využívala. Tzn., že většina sportovních klubů
byla občanskými sdruženími. Ke zrušení zákon o sdružování občanů došlo účinností
Občanského zákoníku.
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V současné době se de iure můžeme setkat s několika následujícími právními
formami, na které mohla být občanská sdružení přetransformována. Níže jsou okrajově
pouze pro přehled nastíněny.
7.1.1. Spolky
Po zrušení zákona o sdružování občanů se s největší pravděpodobností dá říci, že
většina sportovních klubů, které byli před účinností občanského zákoníku občanskými
sdruženími, jsou nyní spolky dle ustanovení § 214 a násl. ObčZ. A to především
z důvodu, že přechodné ustanovení § 3045 ObčZ přeměnilo občanská sdružení založená
dle výše zmíněného zákona s datem 1. 1. 2014 ex lege na spolky dle Občanského
zákoníku. Pro právní úpravu spolku použijí i obecnější ustanovení o korporacích (§ 210
a násl. ObčZ) a o právnických osobách (§ 118 a násl. ObčZ).
Spolek je charakterizován určitými základními rysy, kterými jsou „samospráva,
dobrovolnost členství, oddělení majetkových sfér spolku a jeho členů s vyloučením
zákonného ručení členů spolku za spolkové dluhy a spolkovou činností jako hlavní
(statutární) činností spolku“.70Oproti občanským sdružením je spolek tvořen dle § 214
odst. 1 ObčZ nejméně třemi osobami (jak fyzickými, tak právnickými), které sdílí
společný zájem, k jehož naplňování je spolek založen. V názvu spolku musí být
obsaženo označení „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratka „z.s.“.
K založení spolku dochází dle zákona dvojím způsobem, a to buď schválením
obsahu stanov, nebo přijetím usnesení na ustavující schůzi. Ustanovení § 218 ObčZ
obsahuje i minimální požadavky, které jsou kladeny na obsah stanov. Dle zmíněného
ustanovení „stanovy obsahují alespoň a) název a sídlo spolku, b) účel spolku, c) práva a
povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a
povinnosti vznikat, d) určení statutárního orgánu.“ Vznik spolku je navázán na den
zápisu do spolkového rejstříku.
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Členství ve spolku je navázáno pouze na osobu člena a nepřechází na jeho právní
nástupce dle ustanovení § 232 ObčZ. Zákon také zmocňuje spolek k eventuálnímu
stanovení členství různého druhu. Závaznou podmínkou je však přesné definování ve
stanovách spolku. Důraz je kladem především na určení jaká práva a povinnosti
z každého druhu členství plynou. K zániku členství dochází vystoupením člena,
vyloučením člena, následkem nezaplacení členského příspěvku či jinými způsoby, u
kterých je nezbytné definování ve stanovách.
Ohledně organizace spolku, vychází Občanský zákoník především ze zásady
samosprávy spolku. Jedinou obligatorní podmínkou je požadavek bipartice spolkových
orgánů, tedy zakotvení statutárního orgánu a nejvyššího orgánu (s výjimkou možného
splynutí statutárního a nejvyššího orgánu, které předpokládá ustanovení § 247 odst. 2
ObčZ). Volba, které další orgány bude spolek mít, je fakultativní. Pojmenování orgánů
spolku je také ponecháno na vůli zakladatelů, avšak ti se musejí řídit jedinou
podmínkou stanovenou v § 243 ObčZ, kterou je zákaz klamného pojmenování.
Determinace statutárního orgánu je obligatorně vyžadována jako povinná náležitost
stanov spolku (§ 218 písm. d) ObčZ), a to z důvodu, že základní funkcí statutárního
orgánu je funkce zastupování spolku v právním jednání navenek s jinými osobami. Při
určení statutárního orgánu je určena i jeho povaha. Statutární orgán může být tedy
individuální (dle zákonné dikce předseda) či kolektivní (dle zákonné dikce výbor).
Nejvyšší orgán je určen stanovami spolku. Jestliže stanovy spolku neurčí odlišný název,
nazývá se nejvyšší orgán členskou schůzí. Další, již fakultativní orgány, mohou dle
občanského zákoníku být např. kontrolní komise či rozhodčí komise. Je kalkulováno i
s možností spolku zřídit i další zákonem neupravené orgány.
Pro úplnost je vhodné nastínit i problematiku zániku spolku. U zániku spolku je
zachována dvoufázovost. Samotnému zániku spolku předchází jeho zrušení. Na zánik
spolku se užijí především obecná ustanovení o právnických osobách a zvláštní
ustanovení o nuceném zrušení spolku na návrh osoby, která má na zrušení spolku
oprávněný zájem dle § 268 a násl. ObčZ. O zrušení spolku rozhodne buď nejvyšší orgán
spolku či rejstříkový soud. Následně probíhá likvidace spolku, která je zákonem
vyžadována s výjimkou, kdy majetek spolku přechází na právní nástupce (tj. dochází
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k fúzi či rozdělení spolku). Teprve posléze dojde k zániku spolku jeho výmazem ze
spolkového rejstříku.
7.1.2. Ústavy
Dle ustanovení § 3045 odst. 1 ObčZ bylo možné přeměnit občanská sdružení
v případě, kdy se nechtěla podřídit právní úpravě spolku, také na ústav či sociální
družstvo (uvedeno níže). Avšak dle mého názoru se nejedená o příliš využívané právní
formy u sportovních klubů, tudíž jsou níže popsány pouze letmo. Úpravu právní formy
ústavu nalézáme v ustanovení § 402 a násl. občanského zákoníku.
Ústav je právnickou osobou, která je založena za účelem provozování obecně
prospěšné činnosti se společenským či hospodářským zaměřením. V ústavu je
charakteristické, že kombinuje osobní i majetkovou složku. Osobní složka se projevuje
tím, že ústav nestaví na členském principu jako korporace, ale disponuje tzv. destináři,
tj. těmi osobami, které ústav užívají. Zatímco majetková složka znamená neomezené
nakládání s majetkem ústavu, tzn. že majetkový základ není nezcizitelný a může být
spotřebován na rozdíl od nadací. Název ústavu musí obsahovat označení „zapsaný
ústav“ či zkratku „z.ú.“.
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ObčZ prostřednictvím zakládací listiny či pořízením pro případ smrti. Vznik ústavu se
váže na den zápisu do rejstříku ústavů. Co se týče organizační struktury, je vhodné
uvést, že ústav řídí ředitel, který je statutárním orgánem ústavu, a správní rada.
Fakultativně mohou být zřízeny i další orgány, např. dozorčí rada. Zrušení a zánik
ústavu se řídí obecnými ustanoveními o zrušení a zániku právnické osoby dle
Občanského zákoníku.

7.1.3. Sociální družstva
Co se týče druhé předpokládané právní formy transformace občanských sdružení dle
ustanovení § 3045 odst. 1 ObčZ, představuje jí sociální družstvo. Úpravu sociálního
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družstva nalézáme v ustanovení § 758 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstev (dále jen „ZOK“).
Sociálním družstvem je „družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti
směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace
znevýhodněných osob do společnosti…“.71 Sociální družstvo je pojímáno jako
podnikatel dle ustanovení § 420 a § 421 ObčZ, avšak jsou mu zákonem zakázány určité
riskantní podnikatelské aktivity stanovené v ustanovení § 768 ZOK, např. emitování
dluhopisů. Zisk, který sociální družstvo utrží z podnikání, je výhradně určen k výkonu
obecně prospěšné činnosti, kterou sociální družstvo vykonává pro své členy, ale i pro
širší veřejnost. Firma musí být vždy označena souslovím „sociální družstvo“.
Členství v sociálním družstvu je podmíněno jednak pracovním poměrem k danému
družstvu, nebo prací pro dané družstvo bez nároku na odměnu či příjmem služeb
v rámci obecně prospěšné činnosti družstva.72Ohledně organizace sociálního družstva,
vychází se z právní úpravy družstva dle ustanovení § 552 a násl. ZOK. Jedinou
výjimkou z obecné koncepce družstva je výslovný zákaz v ustanovení § 770 odst. 2
ZOK zřídit shromáždění delegátů v sociálním družstvu. Taktéž je výslovně zakázáno
v ustanovení § 770 odst. 1 ZOK rozhodovat na dílčích členských schůzích.

7.1.4. Obecně prospěšné společnosti
Na základě zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost (dále jen „zákon o změně právní formy“) bylo možné
přeměnit občanská sdružení založená dle zákona o občanských sdruženích na právní
formu obecně prospěšné společnosti (dále jen o.p.s.) dle v současné době již zrušeného
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o o.p.s.“). Dané rozhodnutí o změně právní formy na o.p.s.
bylo možné učinit pouze do 31. 12. 2013.
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Úpravu právního režimu o.p.s. po rekodifikaci nalezneme v ustanovení § 3050
ObčZ, jímž je stanoveno, že se dosavadní o.p.s. řídí zrušeným zákonem o o.p.s., avšak
je oprávněna kdykoliv přeměnit svoji právní formu na ústav, nadaci či nadační fond dle
Občanského zákoníku.
Pod pojmem obecně prospěšné společnosti si představíme tu společnost, která
„poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny
uživatele stejných podmínek a její výsledek hospodaření (zisk) … musí být použit na
poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost
založena.“73 O.p.s. obsahuje ve svém názvu sousloví „obecně prospěšná společnost“ či
zkratku „o.p.s.“. Povinně zřizovanými orgány o.p.s. jsou ředitel jako statutární orgán,
správní rada a dozorčí rada.
Zánik o.p.s. je, stejně jako ve výše uvedených případech, dvoufázový. V první fázi
dochází ke zrušení o.p.s. s likvidací či bez likvidace, a to buď dobrovolným zrušením
(např. rozhodnutím správní rady) či nuceným zrušením (např. rozhodnutím soudu).
Následně o.p.s. zaniká dnem výmazu z rejstříku o.p.s.

7.1.5. Další možné právní formy sportovních klubů
Pokud si sportovní klub nezvolí výše uvedené možnosti právní formy, připadají v
úvahu právní formy dle ZOK. Nejvíce se setkáme s právní formou akciové společnosti,
ale se můžeme setkat s jinými typy, např. se společností s ručením omezeným. Je zcela
ponecháno na vůli statutárního orgánu dané korporace, jakou právní formu pro
provozování fotbalového klubu zvolí. Pro účely této práce není potřeba dále tuto
problematiku rozebírat.
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7.1.6. Závěr
Z výše uvedeného lze učinit závěr, že sportovní kluby se od zaměstnavatelů
významně neliší. Odlišností od běžných zaměstnavatelů je vyšší využitelnost právní
formy spolků. Tato právní forma se uplatní především na nižších úrovních sportu, kde
bylo celkem běžné zakládat občanská sdružení, která se následně ex lege transformovala
na spolky. Na vyšších úrovních jsou běžné formy akciových společností. Jediným
významným rozdílem, který byl již zmíněn, je nemožnost fyzické osoby být sportovním
klubem na rozdíl od běžných zaměstnavatelů.
S ohledem na to, že lze srovnat právnickou osobu jako zaměstnavatele a sportovní
klub bez větších rozdílů, je nutné se následně pro účel této práce zaměřit na srovnání
výkonu závislé práce a výkonu sportovní činnosti.

7.2. Sportovci
Sportovec je pojem naším právem nedefinovaný. Avšak je na jisto postavené, že se
může jednat stejně jako u zaměstnance pouze o fyzickou osobu vzhledem k tomu, že
musí svou sportovní činnost vykonávat osobně.
Vzhledem k absenci právní úpravy postavení profesionálních sportovců máme de
iure tři možnosti, jak profesionální sportovec může vykonávat svoji činnost, a to buď
jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) provozující živnost, či jako
OSVČ - příslušník tzv. „nezávislého povolání“ a v poslední řadě je možné vykonávat
profesionální sport jako zaměstnanec.74 De facto se však setkáváme nejvíce s výkonem
profesionálního sportu jako OSVČ, výjimečně se setkáme se zaměstnaneckým
poměrem.
7.2.1. Výkon sportovní činnosti jako OSVČ - živnostník
OSVČ provozující živnost musí dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (dále jen „živnostenský zákon“) splňovat znaky živnosti, která je vymezena
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v tomto zákoně jako „soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto
zákonem“75
Naplnění znaků živnosti je následující:
1) soustavnost
Podmínka soustavnosti je u profesionálních sportovců, tedy se zaměřením na
kolektivní profesionální sport, splněna již v samé podstatě. Např. u fotbalových
profesionálních hráčů si ani nelze představit dlouhodobé pauzy z nasazení ve
fotbalových soutěžích.

2) samostatnost
Znak samostatnosti se mi zde, u profesionálních sportovců, jeví jako de facto
nenaplněný, a to vzhledem k tomu, že profesionální sportovec jedná především dle
pokynů sportovního klubu, popř. jím pověřených osob, tudíž se projevuje jeho závislost
na klubu. Nedá se proto dle mého názoru říci, že by profesionální sportovec jednal
samostatně.
3) vlastním jménem
Splnění znaku provozování sportovní činnosti vlastním jménem je splněno pouze při
„přimhouření jednoho oka“. Sportovní činnost totiž hráč vykonává především jménem
sportovního klubu. Tedy pokud tuto tezi zobecním, dá se tato činnost považovat za
činnost „zaměstnavatele“, tudíž by se jednalo o znak závislé činnosti. Avšak
v kolektivním sportu se dá jednotlivý hráč na hřišti identifikovat, tudíž se dá tato
podmínka považovat za naplněnou.
4) na vlastní odpovědnost
Výkon sportovní činnosti na vlastní odpovědnost se jeví také jako sporně naplněný
znak živnosti. Sportovcovo chování je klasicky totiž přičítáno sportovnímu klubu.
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5) za účelem dosažení zisku
Podmínka provozování sportovní činnosti za účelem dosažení zisku je zde naplněna
bezpodmínečně.
6) za podmínek stanovených tímto zákonem
Další podmínky, které stanovuje živnostenský zákon, jsou všeobecné podmínky pro
provozování živnosti, kterými jsou dle ustanovení § 6 odst. 1 živnostenského zákona,
bezúhonnost a plná svéprávnost. Plná svéprávnost může být dle živnostenského zákona
„přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému
provozování podnikatelské činnosti“76. Při zaměření na kolektivní profesionální sport,
především profesionální fotbal, musím uvést, že dochází k situacím, kdy je fotbalový
hráč mladší 18 let, tedy nedisponuje plnou svéprávností. Dle Směrnice FAČR,
konkrétně dle ustanovení § 2 odst. 2, je možné profesionální smlouvu uzavřít i
s „hráčem, který dovršil 15 let věku“77. Dále je třeba usuzovat, že výkon profesionálního
sportovce je možný, i když nesplňuje podmínku bezúhonnosti.78
Dle výše uvedeného nám tedy vznikají pochybnosti nad výkonem kolektivního
profesionálního sportu jako živnosti. Naproti tomu u individuálního profesionálního
sportu dle mého názoru jsou podmínky živnosti naplněny a individuální sport je
vykonáván jako tzv. živnost volná dle § 25 živnostenského zákona.
7.2.2. Výkon sportovní činnosti jako OSVČ – příslušník nezávislého
povolání
Dle názoru odborné veřejnosti se podřazení výkonu sportovní činnosti pod nezávislé
povolání jeví jako nejvhodnější způsob výkonu této činnosti vzhledem k tomu, že
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profesionální sportovci nejsou nijak zvlášť ve výkonu své činnosti omezováni, což
poskytuje kýženou svobodu v oblasti profesionálního sportu.79
V případě zákonné úpravy nezávislého povolání vycházíme především z ustanovení
§ 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o dani
z příjmu“), který upravuje příjem z výkonu nezávislého povolání, jelikož samotné
definování ani úpravu institutu nezávislého povolání nenalezneme.
Při určování příjmů sportovců podpůrně vycházíme z ustanovení § 22 odst. 1 písm.
f) zákona o dani z příjmu, které stanoví, že za příjmy ze zdrojů na území České
republiky se u poplatníků považují příjmy „osobně vykonávané činnosti na území České
republiky nebo zde zhodnocované veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a
spoluúčinkujících osob, bez ohledu na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního
vztahu“.
Stejně tak se s tímto názorem identifikovala judikatura Nejvyššího správního
soudu, za kterou lze uvést příklad z rozhodnutí: „…soustavnost a znaky obdobné
podnikání jsou předpokládány u činnosti dle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o daních z
příjmů, neboť jinak by pro daňové účely musely být příjmy z takové činnosti zařazeny
pod § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (příjmy z příležitostných činností) a
nikoli pod § 7 zákona o daních z příjmů. Pro dokreslení Nejvyšší správní soud dodává,
že příkladem činností dle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů je soustavná
činnost např. přednášejících, výkonných umělců, trenérů, rozhodčích, artistů apod.“80
Tudíž výkon sportovní činnosti lze považovat za výkon nezávislého povolání.
Nad výše uvedené je nezbytné navíc zmínit, že ustanovení § 22 odst. 2 písm. f)
zákona o dani z příjmu je ve vztahu speciality k ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona
o dani z příjmu, který stanoví, že se „za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u
poplatníků považují … příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé
provozovny“. Toto se projeví především u tzv. daňových rezidentů jiné země, kteří
budou zdaněni dle zvláštní sazby daně a dle samostatného základu daně. Vycházím zde
z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které stanoví pravidlo, že „Vykonává-li
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daňový rezident Slovenské republiky na území České republiky činnost sportovce, pak
podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Slovenskou republikou mají
být příjmy plynoucí z této činnosti zdaněny v České republice.“81
7.2.3. Výkon sportovní činnosti jako zaměstnanec
Profesionální sportovec vykonává sportovní činnost jako zaměstnanec velice zřídka.
Dle převažujícího názoru se jedná pouze o teoretickou kategorii.82 Občas se můžeme
setkat s uzavřením pracovní smlouvy vedle profesionální smlouvy, takže obě smlouvy
koexistují vedle sebe, ale dle mého názoru se spíše bude jednat o výkon jiné než
sportovní činnosti.
V českém právním prostředí řešil Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) otázku
statusu profesionálních sportovců již několikrát. Jako poslední významné rozhodnutí lze
uvést judikát sp. zn. 2 Afs 16/2011 ze dne 29. 11. 2011, který se pokusil vymezit
povahu výkonu sportovní činnosti v českém prostředí. Tento judikát se přiklání
k názoru, že výkon sportovní činnost se „vymezení závislé činnosti sice velmi blíží,
nicméně nedosahuje její intenzity“. Jinými slovy je výkon sportovní činnosti natolik
specifický, že nejde užít vymezení závislé práce dle Zákoníku práce. Avšak je nutné si
také uvědomit, že „výše uvedené neznamená, že by mezi profesionálním sportovcem a
klubem, za který hraje, pracovní smlouva uzavřena být nemohla či dokonce nesměla.
Nejvyšší správní soud toliko zastává názor, že za současné situace značné neujasněnosti
právního postavení profesionálních sportovců (viz níže část označená „obiterdictum“)
stát nemůže vynucovat jen jednu z možných forem jejich smluvní spolupráce s kluby, a
to ani prostřednictvím daňové politiky.“ V takovém případě, kdy je možné mezi
stranami uzavřít vícero možných alternativních smluv, záleží pouze na smluvních
stranách, kterou smlouvu mezi sebou zvolí.
Tato otázka, kdy sportovec jako zaměstnanec by měl bezesporu určité výhody, jako
je např. v oblasti sociálního zabezpečení či v odpovědnostních vztazích, je stále
nejdiskutovanější na poli Evropské unie.
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8. PROFESIONÁLNÍ SMLOUVY
8.1. Profesionální smlouvy obecně
Profesionální smlouvy jsou nejčastějšími smlouvami, které sportovní kluby uzavírají
s profesionálními sportovci. Tyto profesionální smlouvy se ve svém obsahu od sebe
navzájem významně neliší. S jistotou tedy mohu říci, že v oblasti kolektivního
profesionálního sportu se jedná o standardizované smlouvy.
Profesionální smlouvy jsou uzavírány jako inominátní typy smluv, které jsou
uzavírány dle obecných ustanovení Občanského zákoníku o smlouvách, a to konkrétně
dle ustanovení § 1724 a násl. ObčZ (dříve byly tyto smlouvy uzavírány v souladu
s ustanovením § 51 SObčZ).
Smlouva jako taková je dvoustranným či vícestranným právním jednáním, které
směřuje ke vzniku závazku.83Dle dikce ustanovení § 1724ObčZ „smlouvou projevují
strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy“. Samotný vznik
smlouvy mezi smluvními stranami je vázán na dohodu o obsahu, případně na přijetí
nabídky. Co se týče obsahu smlouvy, obecně se řídí rozlišením smluv. Smlouvy mohou
být buď pojmenované anebo nepojmenované, což je považováno za základní rozlišení.
Pojmenované typy smluv mají stanoveny obsahové náležitosti v Občanském Zákoníku.
A právě naopak je to u nepojmenovaných smluv, kde záleží pouze na vůli smluvních
stran, jaké náležitosti a jaký obsah bude smlouva mít.
Imoninátní neboli nepojmenované smlouvy jsou smlouvy, které strany mezi sebou
uzavírají bez toho, aby tyto smlouvy byly jako typ vymezeny v Občanském zákoníku,
tzn. nemají stanoveny podstatné náležitosti. Tyto smlouvy vyjadřují základní zásadu
soukromého práva, a to smluvní volnost stran (autonomii vůle).
Z hlediska obsahu je nezbytné, aby byly vymezeny co nejpřesněji, jelikož na rozdíl
od smluvních typů nemají stanoveny obsahové náležitosti ani podpůrná ustanovení
zákona, která řeší případné neupravené otázky, aby se zabránilo případným sporům
z takovýchto smluv. Avšak i u nepojmenovaných smluv je nastaveno pravidlo, že daná
inominátní smlouva se bude vždy řídit ustanoveními o smlouvě, která jsou jí obsahem
83
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nejblíže. Nejméně musí být v nepojmenované smlouvě určeno, jaký závazek má
vzniknout či jaký jiný důsledek ze smlouvy se má dostavit.84Je zapotřebí vždy
respektovat obecné limity autonomie vůle a dle ustanovení § 1725 ObčZ si ujednat
cokoliv dle vůle smluvních stran, ale v mezích právního řádu.85
Ohledně formy smluv, i zde platí ustanovení § 559 ObčZ, které uzákonilo
bezformálnost právních jednání, tudíž v případě, kdy pro určitý typ není zákonem
předepsaná forma, je na dohodě stran, jakou formu si pro svou smlouvu zvolí.
Co se týče kolektivního sportu, tedy profesionálního fotbalu v ČR, vycházíme ze
Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv ze dne 23. 6. 2011 (dále
také „Směrnice“) schválenou Fotbalovou asociací České republiky, která stanoví na
základě evropské Dohody o minimálních požadavcích na standardní smlouvy
profesionálních fotbalových hráčů86 určité minimální náležitosti profesionálních smluv
fotbalových hráčů, a to tak, že v příloze č. 1 je uveden vzor profesionálních smluv
s určitými náležitostmi profesionální hráčské smlouvy (příloha č. 2 této rigorózní
práce).
Z hlediska obecného pojmu profesionální smlouvy přináší tato Směrnice důležité
definování profesionální smlouvy, a to v § 1, který stanoví, že se jedná o hráčskou
smlouvu, „kterou má hráč uzavřenou s členským klubem, v němž působí (má působit), a
jež obsahuje alespoň základní náležitosti závazného vzoru, který je přílohou č. 1 této
směrnice.“87
Směrnice také odlišuje tzv. neamatérskou smlouvu, a to v § 5, který stanoví, že
neamatérskou smlouvou je „hráčská smlouva, kterou má hráč uzavřenou s členským
klubem, v níž je dohodnuto, že hráč za výkon své sportovní činnosti pobírá pevnou
finanční odměnu nebo jiná finančně vyčíslitelná plnění, jejichž specifikace a výše plnění
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musí být ve smlouvě uvedena v minimální výši 1.000,- Kč měsíčně.“88 Tato smlouva
musí být zároveň uzavřena v písemné formě a musí být sjednána na dobu nejméně
1 roku a nejvíce na 5 let, tzn. jedná se o smlouvu na dobu určitou. U hráčů, kteří
nedosáhli plnoletosti, může být neamatérská smlouva uzavřena nejdéle na 3 roky.89

8.2. Struktura profesionální smlouvy užívané v praxi
Přestože, jsou profesionální smlouvy kolektivních sportovců tzv. inominátní
smlouvy, můžeme pozorovat určité charakteristické znaky, které se u profesionálních
smluv fotbalových hráčů typicky opakují. V ČR jsou tyto náležitosti taktéž stanoveny
přílohou č. 1 ke Směrnicí pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv. Avšak
mezi profesionálními smlouvami užívanými v praxi a profesionální smlouvou dle
přílohy č. 1 jsou určité rozdíly, které jsem se pokusila nastínit níže. Profesionální
smlouva, která je užívaná v praxi, představuje přílohu č. 1 k této rigorózní práce.

8.2.1. Preambule
Na rozdíl od pracovních smluv je pro profesionální smlouvy v praxi typické užívání
preambule, kde je nastíněn účel celé profesionální smlouvy. Preambule je
charakteristicky rozdělena na dva odstavce.
Preambule jako úvodní ustanovení profesionální smlouvy uvádí důvod uzavření
předmětné smlouvy, tedy potřebu upravit vzájemná práva a povinnosti klubu a
profesionálního sportovce.
V odstavci prvním je vždy vyjádřen předmět profesionální smlouvy, kterým je
typicky „dočasné exkluzivní vykonávání činnosti hráče za úplatu v rámci fotbalového
mužstva organizačně zajištěného klubem“.
Vždy je uvedeno, dle kterého ustanovení občanského zákoníku je smlouva
uzavřena, tedy dle ustanovení § 1724 a násl. ObčZ.
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Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv FAČR, §5. Dostupná na:
https://facr.fotbal.cz/uprava-smernice-pro-evidenci-profesionalnich-a-neamaterskych-smluv/a939

67

A v neposlední řadě je zde výslovně obsažen fakt, že je pro obě strany nežádoucí,
aby mezi nimi vznikl pracovněprávní vztah.
V odstavci druhém je rozveden fakt, že hráč sice může vykonávat i jiné výdělečné
činnosti, avšak tato činnost nesmí být činností hlavní, tedy nesmí být základním
zdrojem příjmu pro hráče, a nesmí být sportovního charakteru. Charakteristicky zde
můžeme nalézt i odkaz na ustanovení profesionální smlouvy týkající se povinností
hráče, které stanoví, že jinou sportovní činnost může hráč provozovat pouze
s předchozím souhlasem sportovního klubu.
Zajímavé je, že tato preambule se nevyskytuje ve vzoru profesionální smlouvy ve
Směrnici, avšak je stále hojně v praxi používána. Dle mého názoru se jednak jedná o
ustálené používání z hlediska dlouhodobého užívání a dále o potřebu vyjádření, že tento
vztah mezi sportovcem a sportovním klubem nemůže být vztahem pracovněprávním, i
když tomu mnohé ze smlouvy nasvědčuje.

8.2.2. Délka trvání smlouvy
Dostáváme se k článku č. I, který typicky upravuje trvání smlouvy. Jak již bylo
napsáno výše, profesionální smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou v rozmezí
jednoho roku až pěti let, s výjimkou nezletilých hráčů, kde horní hranice činí 3 roky.
V tom lze spatřit zásadní rozdíl od smluv pracovních, u nichž délka trvání může být i
neomezená.
V článku I. bývá příležitostně uvedeno z pohledu práva velmi zajímavé právo opce.
Sportovní klub jako majitel opčního práva je oprávněn jednostranně prodloužit
profesionální smlouvu dle svého uvážení. Jedinou podmínkou, kterou sportovní klub
musí splnit při optování dané smlouvy, je suspenzivní podmínka o jednostranném
projevu vůle klubu, který musí být hráči doručen nejméně 1 měsíc před původním
skončením profesionální smlouvy. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednostranné právní
jednání ze strany sportovního klubu, není hráč oprávněn takovéto prodloužení
profesionální smlouvy odmítnout.
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8.2.3. Povinnosti hráče

V dalším článku většinou nalezneme úpravu závazků hráče. V některých smlouvách
je tento článek nazván „Práva a povinnosti“ hráče, avšak tento název není dle mého
přesný, jelikož téměř vždy bude upravovat pouze závazky hráče, tedy pouze jeho
povinnosti.
Za charakteristické povinnosti, na které narazíme v každé profesionální smlouvě,
považuji následující závazky hráče:


zúčastňovat se tréninků, soustředění a utkání mužstev klubu;
tato povinnost je dále konkretizována tak, že je hráč povinen vyvinout
maximální úsilí k dosažení sportovních cílů klubu, ale zároveň je povinen
soutěžit čestně, dodržovat pravidla a dbát, aby nedošlo k žádným újmám na
zdraví;



podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu;



dodržovat pokyny trenérů a členů realizačního týmu;
u tohoto bodu bývají uvedeny ještě další dvě povinnosti, a to povinnost
prosazovat kázeň v týmu a dbát na dobré jméno a pověst klubu;



dbát o své zdraví a fyzickou kondici atd. a podrobovat se všem stanoveným
léčebným procedurám;
s tím souvisí i dále uvedený zákaz dopingu v jakékoliv formě; v některých
smlouvách se můžeme setkat s další konkretizací této povinnosti, kde je hráč
povinen se podrobit rozhodnutí týmového lékaře, ať již jde o stanovené léčebné
procedury či o rozhodnutí o závažnějších zraněních, které vyžadují operaci;



chránit majetek klubu;
v případě, že hráč způsobí škodu klubu, je povinen tuto škodu klubu nahradit;



vystupovat na veřejnosti a zúčastňovat se společenských akcí;
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na tuto povinnost se váže další podmínka, že hráč bude zásadně vystupovat
v oblečení a obuvi, případně jiných viditelných součástech oděvu, které určí sám
klub;


zachovávat mlčenlivost;
tato povinnost se týká jak skutečností, které se týkají jeho činnosti v klubu, tak
skutečností, které se týkají činnosti klubu; zároveň povinnost mlčenlivosti váže
hráče jeden rok po ukončení smlouvy;



dodržovat veškeré pokyny a vnitřní předpisy klubu;
největší důraz je zde kladen především na předpisy ohledně sportovního
oblečení a Komunikační manuál; zároveň je zde tato povinnost rozvedena i na
podřízení se rozhodnutím managementu klubu a disciplinárnímu rozhodnutí
klubu;



zákaz se zúčastnit jakýmkoliv způsobem sázek, her a soutěží, které souvisejí
s výsledkem utkání hráčova mužstva;



zákaz provozování jiné sportovní činnosti;
tato jiná sportovní činnost může být povolena klubem, ale pouze předchozím a
písemným souhlasem;



používat jen sportovní oblečení určené klubem;
a to jak při tréninku, tak při společenských či reprezentačních akcích, které klub
pořádá; v případě porušení této povinnosti a zároveň vzniku škody klubu, je zde
výslovně určena sankce, tedy povinnost hráče nahradit vzniklou škodu
sportovnímu klubu v plné výši; hráč také dává předem souhlas, aby se sportovní
klub uspokojil na vrub jeho finančního plnění, které hráči dle smlouvy náleží.
Povinnosti, které se vyskytují příležitostně v profesionálních smlouvách, jsou

např. následující povinnosti:
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v případě disciplinárního trestu z předchozího působiště hráče, má hráč
oznamovací povinnost vůči novému klubu;
zde je taktéž výslovně stanovena sankce za porušení této povinnosti, a to
v případě zamlčení této skutečnosti nebo skutečností, které by hráči mohly
bránit ve výkonu jeho sportovní činnosti pro klub, je hráč povinen zaplatit
určenou pokutu a klub je oprávněn vypovědět profesionální smlouvu
s okamžitou platností;



zákaz se dopustit jakékoliv formy diskriminace či rasistických projevů;
tento zákaz platí pro hráče jak na hřišti, tak mimo něj;



pro profesionální hráče z cizího státu může být stanovena povinnost si zařídit
zdravotní pojištění v České republice pro neodkladnou péči a připojištění jako
profesionálního hráče fotbalu;

8.2.4. Osobnostní práva hráče
Na přehled závazků hráče navazuje bezprostředně úprava osobnostních práv hráče.
Dle mého názoru není označení tohoto článku v profesionálních smlouvách přesné,
jelikož se netýká všech osobnostních práv hráče, ale pouze části osobnostních práv projevů osobní povahy. Z teoretického hlediska se jedná o projevy osobnosti ve vnějším
světě, které po svém vzniku existují již nezávisle na fyzické osobě a tkví především
v projevech písemných, vizuálních a zvukových.90
O úpravě projevů osobní povahy hráče se dá říci, že je ve všech profesionálních
smlouvách téměř identická.
V prvé řadě je v profesionální smlouvě definováno, co je považováno za projevy
osobnostní povahy hráče (jedná se např. o podobiznu hráče, obrazové a zvukové
záznamy a snímky hráče, atd.). Dále je výslovně uvedeno, že hráč touto smlouvou dává
předem souhlas klubu k pořizování a šíření jeho projevů osobnostní povahy. Uveden je
také fakt, že odměna za postoupení těchto osobnostních práv klubu je zahrnuta
90

LAVICKÝ P. a kol.: Občanský zákoník, I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha:
C. H. Beck, 2014, s. 526. ISBN 978-80-7400-529-9.
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v celkové odměně z profesionální smlouvy, tedy není vyplácena jako extra položka
odměny hráče.
Právní řád České republiky předpokládá možnost udělení souhlasu k těmto
absolutním osobnostním právům, ovšem převažuje názor s tím, že souhlas či svolení je
jednostranným právním úkonem, který nemůže být předmětem licenční či jiné
analogické smlouvy. Dle výše zmíněného tedy svolení představuje pouze okolnost
vylučující protiprávnost. 91 Zajímavostí vztahující se k profesionálním smlouvám je také
ustanovení § 87 odst. 2 ObčZ, které stanoví, že „Bylo-li svolení [pozn.: k písemnosti
osobní povahy, podobizně nebo zvukovému či obrazovému záznamu] udělené na určitou
dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný
důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.“ Tzn., že
sportovní klub jako nabyvatel svolení je tímto ustanovením chráněn, co do svého
legitimního očekávání a určitého finančního vkladu.92
Samozřejmě, že postoupení osobnostních práv hráče v případě uzavření pracovní
smlouvy by bylo nemožné, avšak další drobnou zajímavostí, kterou zde musí být
nastíněna, je možnost klubu zpracovat originál podpisu hráče jako tzv. faksimile či
v tištěné formě např. na propagační předměty klubu. Tuto praktiku si lze
v pracovněprávních vztazích jen těžko představit.
Zároveň je smlouvou stanoveno, že projevy osobnostní povahy, které byly
zachyceny v době platnosti profesionální smlouvy, je klub oprávněn šířit i po ukončení
profesionální smlouvy.
Náklady a výnosy ze šíření projevů osobnostní povahy hráče nese dle smlouvy vždy
klub. Klub tuto skutečnost odůvodňuje tím, že tyto činnosti bezprostředně souvisí
s organizačním zajišťováním mužstva a hodnota těchto práv odpovídá takovémuto
organizačnímu zajištění.
Hráč je také povinen vyvíjet potřebnou součinnost při realizaci práv klubu
vyplývajících z postoupených osobnostních práv a hráči je současně zakázáno umožnit
výkon těchto práv jiné osobě.

91

LAVICKÝ P. a kol.: Občanský zákoník, I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha:
C. H. Beck, 2014, s. 401. ISBN 978-80-7400-529-9.
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C. H. Beck, 2014, s. 532. ISBN 978-80-7400-529-9.
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8.2.5. Povinnosti sportovního klubu
Po shrnutí trvání smlouvy a všech závazků hráče bývají uvedeny v dalším článku
závazky sportovního klubu.
V prvé řadě se pozornost zaměřuje na nárokové i nenárokové složky, ze kterých se
skládá odměna hráče. Jako první je stanovena měsíční fixní odměna hráče, na níž se
zpravidla vážou odměny za tzv. „startovné“, které představují odměnu za každý bod,
který hráč jako člen mužstva získá v zápase. Zpravidla výše startovného je závislá na
konkrétním časovém období. Dále se můžeme setkat i s bonusem za každou sezónu, ve
které bude jeho profesionální smlouva platná či s příspěvkem na bydlení. V případě, že
klub využije právo opce smlouvy, bývá stanovena i nová fixní výše měsíční odměny
hráče, která bývá zpravidla vyšší než původní výše.
Úprava termínu výplaty odměny je stanovena shodně jako u pracovních smluv, kdy
je výplatní termín stanoven určitého dne následujícího měsíce po měsíci, kdy mu vznikl
nárok na odměnu. Také bývá ve většině profesionálních smluv uvedeno, že v případě
předčasného ukončení profesionální smlouvy jsou všechny platby poměrně zkráceny.
V druhé řadě jsou uvedeny závazky týkající se zejména organizačních povinností
sportovních klubů. Mezi typické povinnosti, které můžeme nalézt v drtivé většině
profesionálních smluv, jsou uvedeny následující:


vytvářet na své náklady příznivé podmínky;
např. se jedná o příznivé podmínky pro trénink, regeneraci a rehabilitaci či
zajišťování kvalitní lékařské a terapeutické služby, atd.;



zajišťovat stravu a ubytování v době zájezdu;
zejména v době zájezdu na sportovní utkání či při soustředěních;
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poskytnout nejméně jeden den volna v kalendářním týdnu;
je však vždy stanoveno, že v případě, kdy poskytnutí volna určité vážné důvody
znemožňují, je klub povinen poskytnout volno hráči v nejbližším možném
období, a to kumulovaně;



vést evidenci nepeněžitých plnění poskytnutých hráči;
klub je povinen nejen vést evidenci těchto plnění, ale také je povinen sdělit hráči
výši těchto plnění, v případě porušení této povinnosti vzniká hráči nárok na
náhradu škody po upozornění klubu;



zajistit dopravu;
na utkání atd.



poskytnout hráči volno k obstarání soukromých záležitostí;
je však zapotřebí předchozí souhlas trenéra;



poskytnout souvislé volno v rozsahu 30 kalendářních dnů;
většinou lze toto volno vyčerpat i po částech, avšak musí být čerpáno v souladu
s plánem sportovní přípravy atd.
Mezi dalšími povinnostmi sportovních klubů nalezneme např. povinnost zapůjčit

hráči sportovní potřeby, v případě mladistvých hráčů umožnit jejich řádné studium či
uchovávat kompletní zdravotní dokumentaci hráčů, atd.

8.2.6. Úprava postavení hráče z hlediska daní a pojistného
V českém právním prostředí se prosazuje koncepce profesionálního sportovce
jako osoby samostatně výdělečně činné. Z tohoto důvodu se v každé profesionální
smlouvě vyskytuje ustanovení, které výslovně uvádí, že pro oblast daně z příjmu a
pojistného na sociální a zdravotní pojištění má hráč postavení OSVČ. Zároveň se také
výslovně uvádí, že za povinnosti hráče plynoucí z těchto oblastí je plně právně
odpovědný pouze hráč.
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8.2.7. Úprava důsledků porušení povinnosti ze strany hráče

V případě tohoto specifického ustanovení můžeme říci, že je ve všech
profesionálních smlouvách unifikované.
Hráči, který se dopustí porušení závazku vyplývajícího ze smlouvy, je sportovní
klub oprávněn udělit pokutu, a to do výše základního měsíčního platu, tzn. fixní
odměny bez započítání bonusů.
V případě opakovaného porušení povinností ze strany hráče je sportovní klub
oprávněn od profesionální smlouvy i odstoupit.

8.2.8. Způsoby skončení smlouvy
Na závěr profesionálních smluv jsou vždy uvedeny způsoby skončení
profesionální smlouvy. Lze s jistotou říci, že v každé profesionální smlouvě jsou
důvody skončení smlouvy téměř identické. Jedná se především o následující důvody:


uplynutí doby, na kterou byla smlouva sjednána;
s výjimkou, kdy sportovní klub uplatní právo opce, případně, kdy se strany
písemně dohodnou na prodloužení smlouvy;



písemná dohoda mezi sportovcem a klubem;



uplynutí výpovědní lhůty;
o pro zdravotní nezpůsobilost hráče;
kdy hráč nemůže plnit své závazky ze smlouvy po dobu 6 po sobě
jdoucích měsíců; výpovědní lhůta je zpravidla 30 dnů ode dne doručení
výpovědi;
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o opětovné nesplnění závazků hráče;
v případě, že byl hráč za obdobné jednání dříve již klubem disciplinárně
potrestán a písemně o této skutečnosti vyrozuměn; výpovědní doba je
jako u předchozího důvodu 30-ti denní;
o nesplnění závazku sportovního klubu;
hráč je oprávněn smlouvu vypovědět pouze v případě, kdy klub nesplní
svůj závazek vyplácet dohodnuté odměny, popř. jiný závazek na platby,
které musí být ve smlouvě uvedeny; výpovědní lhůta činí 60 dnů ode dne
doručení; pro platnost výpovědi je však důležité, aby se hráč s klubem
dohodl na náhradním termínu pro vyplacení odměn, a teprve v případě
dodatečného nesplnění závazku ze strany klubu je hráč oprávněn
přistoupit k výpovědi smlouvy;


okamžité zrušení smlouvy při porušení životosprávy hráče;
v případě, kdy hráč je při výkonu své činnosti pod vlivem alkoholu či jiných
omamných látek;
U některých smluv se můžeme setkat s ustanovením, že strany předem vyjadřují

svůj souhlas, že veškeré spory ohledně naplnění výpovědních důvodů bude rozhodovat
Arbitrážní komise FAČR.
8.2.9. Závěrečná ustanovení
Co se týče závěrečných ustanovení, nalezneme zde klasická ustanovení týkající se
srozumitelnosti smlouvy a počtu vyhotovení dané smlouvy. Vždy máme také uvedeno,
že vzájemná práva a povinnosti stran se uplatňují pouze dle předpisů FAČR, UEFA a
FIFA. Také je pokaždé uvedena klausule, dle které se změny profesionální smlouvy
mohou činit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze v písemné podobě.
Písemná forma dodatku je vyžadována pod sankcí neplatnosti.
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8.3. Struktura profesionální smlouvy dle Směrnice pro evidenci
profesionálních a neamatérských smluv
Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv uvádí v příloze č. 1
vzor profesionální smlouvy pod názvem „Náležitosti profesionální smlouvy“.
Je třeba zdůraznit, že aktuální znění Směrnice zapracovává Minimální požadavky na
standardní smlouvy profesionálních fotbalových hráčů v Evropě ze dne 19. 4. 2012,
které jsou výrazně pro zaměstnávání profesionálních hráčů. Po novele Směrnice ze dne
31. 3. 2015 můžeme najít pár odlišností, které v profesionálních smlouvách do té doby
v praxi nenalezneme.
8.3.1. Úvodní ustanovení
Na rozdíl od výše uvedených smluv, vynechává vzor profesionální smlouvy
preambuli a z části ji nahrazuje úvodním ustanovením.
Úvodní ustanovení obsahuje dva odstavce.
V prvním odstavci jsou uvedeny základní informace o klubu, který je typicky
obchodní korporací založenou dle ZOK. Zároveň se uvádí, že předmětem podnikání
sportovního klubu je „mj. organizační činnost v oblasti sportu, provozování fotbalových
mužstev, reklamní činnost, marketingová činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej“93.
Druhý odstavec je věnován základním informacím o hráči, kde se výslovně uvádí,
že hráč je osobou samostatně výdělečně činnou a zároveň členem FAČR. Dále je
předepsáno, že hráč se sportovním klubem vstupuje do právního vztahu za účelem
reprezentace klubu především v oblasti sportu, ale i v jiných souvisejících činnostech.
8.3.2. Předmět smlouvy
Preambule byla z části také nahrazena ustanovením č. II, a to ustanovením
vymezujícím předmět profesionální smlouvy. „Předmětem této smlouvy je závazek
93
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hráče vykonávat činnosti profesionálního hráče fotbalu způsobem a za podmínek níže
uvedených a tomu odpovídající závazek klubu zaplatit hráči dohodnutou odměnu.“94
8.3.3. Práva a povinnosti hráče
Co se týče práv a povinností hráče, je možné zde odkázat na předcházející část a
vymezení práv a povinností hráčů v praktických profesionálních smlouvách, jelikož se
od sebe významně neliší.
Poukázala bych zde hlavně na rozvedení povinnosti hráče k náhradě škody vůči
klubu, které v praktických profesionálních smlouvách objevíme zřídkakdy. Jednak se
jedná o povinnost hráče chránit a pečovat o majetek klubu, který mu klub poskytl
k výkonu jeho činnosti. Hráč je za tento majetek zodpovědný a nese sám riziko
způsobené škody, kterou je případně sportovnímu klubu povinen nahradit. A dále je
hráč povinen v případě porušení své povinnosti o sdělení disciplinárního trestu
z předchozího působiště k náhradě škody vůči klubu (pokud nějaká vznikla), a to v plné
výši.
Na rozdíl od profesionálních smluv v praxi se zde vyskytují i dvě oprávnění hráče,
nikoliv jen jeho povinnosti.
Hráč je oprávněn si na své náklady vyžádat názor nezávislého lékaře v situacích,
kdy nesouhlasí s názorem klubového lékaře. V případě, že se i názory obou lékařů
rozcházejí, dohodnou se na třetím nezávislém lékaři, jehož názor bude pro všechny
závazný.
Druhé oprávnění hráče spočívá v právu vyslovit nesouhlas s disciplinárním trestem
uděleným klubem. Sportovní klub se výslovně zavazuje s hráčem jeho nesouhlas
projednat.
8.3.4. Osobnostní práva hráče
Zde je úprava zcela ponechána na dohodě klubu s hráčem. FAČR však zde
doporučuje zásadu, kterou by se postoupení osobnostních práv hráče mělo řídit, a to

94

Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv FAČR, Příloha č. 1. Dostupná na:
https://facr.fotbal.cz/uprava-smernice-pro-evidenci-profesionalnich-a-neamaterskych-smluv/a939

78

zásadou, aby daný hráč mohl využívat svá práva sám, „přičemž klub může využívat tato
práva týkající se hráče jako součásti celého družstva“.95
8.3.5. Práva a povinnosti klubu
Práva povinnosti klubu jsou ve vzoru ke Směrnici koncipována nepatrně odlišně.
Odměna, která v praktických profesionálních smlouvách byla uváděna jako první
povinnost klubu, se přesunula do samostatného článku. V zásadě zůstala práva a
povinnosti nezměněna.
Nepatrnou změnou je poskytnutí volna v rozsahu 4 týdnů, namísto typických 30
dnů. Současně je stanoveno, že hráči má být poskytnuto souvislé volno v délce 14 dnů
v souladu se schváleným sportovním plánem. Po dohodě hráče a klubu je možné
souvislé volno čerpat i po částech.
Sportovnímu klubu přibyly i tři nové povinnosti, se kterými se v profesionálních
smlouvách setkáme poskromnu, a to povinnost uchovávat kompletní zdravotní
dokumentaci hráče; zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které souvisí s výkonem
sportovní činnosti hráče a organizovat vstupní a pravidelné prohlídky hráče klubovým
lékařem.
Dále zde přibylo jedno oprávnění, a to výslovné právo klubu uzavřít s jiným klubem
smlouvu, jejímž předmětem je dočasný výkon sportovní činnosti daného hráče v novém
klubu.
8.3.6. Odměna a platební podmínky
Velice výraznou změnu oproti praktickým profesionálním smlouvám vidíme
v ustanovení týkajícího se odměny a ostatních platebních podmínek.
Odměna a její složky jsou v prvé řadě doporučovány uvádět v příloze
k profesionální smlouvě. Splatnost odměny zůstává stejná, tedy nejpozději do určeného
dne měsíce, který následuje po měsíci, za který hráči náleží odměna.
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Hráč předem bere na vědomí, že v případě sestoupení mužstva do nižší úrovně
soutěže, je klub oprávněn mu jeho základní měsíční odměnu i ostatní složky ponížit o
určité procento, které si smluvní strany v profesionální smlouvě určí.
Co se týče jiných platebních podmínek, vyskytují se zde následující nová
ustanovení.
V prvé řadě se jedná o doporučení, že smluvní strany se mají dohodnout na způsobu
hrazení účelně vynaložených nákladů hráče, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem
jeho činnosti.
Co se týče daní, zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, zůstává
tato oblast povinností hráče. Hráč je nadto povinen vystavit klubu fakturu, která splňuje
podmínky daňového dokladu, na základě čehož mu náleží odměna.
Současně je hráč povinen uzavřít dostupné zdravotní pojištění, ze kterého se
pokrývá mj. i základní a odborná lékařská péče poskytovaná klubovým lékařem.
V případě, že se hráč v souvislosti s výkonem své činnosti zraní, popř. onemocní,
náleží mu základní měsíční odměna. To se však netýká případů, kdy se hráč zraní či
onemocní bez jakékoliv souvislosti s výkonem jeho činnosti. V tomto případě hráči
nenáleží žádná odměna.
Závěrem je nezbytné uvést, že Směrnice stanoví pravidlo, dle kterého nesmí být
poskytnutá základní měsíční odměna nižší než výše minimální mzdy. U hráče, který je
mladší 18 let, nesmí být základní měsíční odměna nižší než výše poloviny minimální
mzdy.96
8.3.7. Sankční ujednání
Oproti úpravě porušení povinnosti ze strany hráče v praktických profesionálních
smlouvách (dříve nazýváno „Důsledky porušení povinnosti – viz. výše) zde dochází ke
změně nejen v názvu článku. Hráči, který se dopustí porušení povinnosti vyplývající mu
z profesionální smlouvy, se uloží pokuta, jejíž výše závisí především na závažnosti

96

Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv FAČR, §3. Dostupná na:
https://facr.fotbal.cz/uprava-smernice-pro-evidenci-profesionalnich-a-neamaterskych-smluv/a939

80

učiněného přestupku. Ukládání pokuty bude vždy v souladu s disciplinárními předpisy
daného klubu.

8.3.8. Platnost smlouvy a opce
Úprava platnosti smlouvy zůstává stejně jako v předchozím oddíle stejná. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou.
Změna však nastává u práva opce. V předchozím případě bylo právo opce pouze
jednostranné, kdy sportovní klub byl oprávněn optovat profesionální smlouvu na další
určenou dobu určitou, a v případě, kdy tak učinil do konkrétního data, nesměl hráč
právo opce odmítnout.
Dle Směrnice je právo opce dvoustranné, kdy je dána možnost oběma smluvním
stranám optovat profesionální smlouvu. Směrnice určuje, že právo opce buď ve
smlouvě uvedeno není, nebo je oboustranné.
8.3.9. Ukončení smlouvy
Úprava ukončení profesionální smlouvy zůstává víceméně zachována. Platnost
smlouvy je ukončena:
o uplynutím sjednané doby;
o písemnou dohodou obou smluvních stran;
o výpovědí;
je ponecháno na vůli smluvních stran, aby si samy stanovily výpovědní
důvody, pro které je možné profesionální smlouvu vypovědět;
o okamžitým zrušením;
v tomto případě, je ve Směrnici výslovně stanoveno, že smlouvu je
oprávněn zrušit s okamžitou platností pouze hráč, v případě, kdy
sportovní klub poruší svou povinnost vyplatit hráči smluvní odměnu po
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dobu 3 měsíců; hráč je však povinen sportovní klub písemně vyzvat a
poskytnout klubu lhůtu nejméně 7 dnů ke zjednání nápravy.
Směrnice dále stanoví možnost vypovědět profesionální smlouvu také dle Předpisu
FIFA o statusu a přestupech hráčů v účinném znění.
8.3.10. Závěrečná ustanovení
Závěrečná ustanovení v teoretické profesionální smlouvě jsou oproti praktické
profesionální

smlouvě

obsáhlejší

a

dá

se

říci,

že

ustanovení

v

praktických profesionálních smlouvách dále rozvíjejí.
V prvé řadě se zde objevuje závazek obou stran bojovat proti rasismu a jakékoliv
formě diskriminace. S tímto závazkem se můžeme setkat již v profesionálních
smlouvách užívaných v praxi, kdy se ale pouze hráč zavazuje, že se nedopustí
diskriminace či rasistických činů či projevů, ať již na hřišti nebo mimo něj.
Co se týče předpisů, které se na tuto smlouvu vztahují, zůstává v platnosti
ustanovení, že práva a povinnosti smluvních stran musí být v souladu s předpisy FAČR,
UEFA a FIFA. Zároveň je stanoveno, že přílohou profesionální smlouvy jsou předpisy
klubu, které také tvoří její nedílnou součást.
V případě vzniku sporu, ať již z profesionální smlouvy či z jiných důvodů, budou
mezi stranami řešeny členy Sboru rozhodců, a to dle příslušných ustanovení Stanov
FAČR. V souladu s předpisy FIFA o statutu a přestupech hráčů, smějí být spory řešeny
před Komorou pro řešení sporů, s možností odvolání k Court Arbitration for Sport.
Další ustanovení týkající se změny smlouvy pouze formou písemného dodatku či
počtu vyhotovení smlouvy atd. zůstávají v obdobném znění.
Závěrečnou změnou je výslovné uvedení, že ustanovení profesionální smlouvy
„plně vyhovuje minimálním požadavkům na standardní smlouvy profesionálních hráčů
fotbalu v Evropské unii a na zbývajícím území UEFA.“97 Zároveň je druhým
ustanovením uložena povinnost sportovního klubu, aby si své vnitřní předpisy uvedl do
souladu s Dohodou o minimálních požadavcích na standardní smlouvy profesionálních
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hráčů fotbalu, jelikož klub výslovně prohlašuje, že jeho předpisy jsou harmonizované
dle zmíněné dohody.

8.4. Srovnání praktických a teoretických profesionálních smluv
Při porovnání profesionální smlouvy užívané v praxi a profesionální smlouvy dle
přílohy č. 1 ke Směrnici pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv (pro lepší
orientaci ve srovnání dále jen „teoretická profesionální smlouva“) je na první pohled
zřejmé, že se od sebe navzájem nepatrně liší.
První změna je evidentní již v úvodní části, kdy z teoretické smlouvy zcela vymizela
preambule, která se částečně přesunula do článku „Předmět smlouvy“. Od části týkající
se tvrzení, že mezi smluvními stranami nemá vzniknout pracovněprávní závazek, bylo
evidentně záměrně upuštěno.
Druhou změnu je možné vyčíst také z článku „Předmět smlouvy“, jelikož se do
něho již nevtělilo ustanovení o tom, že pro hráče je sportovní činnost hlavní formou
výdělečné činnosti a základním zdrojem příjmu.
Další změnou, na kterou můžeme v teoretické profesionální smlouvě narazit, je
vynechání úpravy postavení hráče z hlediska daní, pojistného na sociální zabezpečení a
zdravotního pojištění. Jedinou zmínku, která se týká postavení hráče z hlediska daní,
nalezneme v úvodních ustanoveních, kde se nachází specifikace smluvních stran. Hráč
je fyzickou osobou – samostatně výdělečně činnou dle zákona o dani z příjmu.
Naopak můžeme v teoretické profesionální smlouvě pozorovat i posílení postavení
hráče, což vyplývá např. z povinnosti klubu zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
které souvisí s výkonem sportovní činnosti hráče, což v praktických smlouvách
nenajdeme. Nalezneme zde pouze jednostrannou povinnost mlčenlivosti, která je
uložena hráči. Nebo lze uvést další příklad týkající se práva opce, které je dle teoretické
profesionální smlouvy buď oboustranné, nebo ve smlouvě obsaženo není, kdežto
v praktických smlouvách patří právo opce vždy pouze sportovnímu klubu.
Obecně lze říci, že dle teoretické profesionální smlouvy se výrazněji posílilo
postavení profesionálních hráčů oproti dosud uznávané praxe. Jak již bylo napsáno
výše, důvodem posílení pozice hráče bylo zohlednění Dohody o minimálních

83

požadavcích na standardní smlouvy profesionálních fotbalistů (originálně: Agreement
regardingthe minimum requirements for standard player constracts in the professional
football sector in the European Union and in the rest of the UEFA territory) ze dne
19. 4. 2012.

8.5. Typické náležitosti profesionální smlouvy
Dle mého názoru existují v profesionální smlouvě, ať již z praktického či
teoretického hlediska, přinejmenším čtyři podstatné náležitosti. Mezi podstatné
náležitosti jsem tyto body zařadila především proto, že se ve všech mě dostupných
profesionálních smlouvách vyskytují vždy.
Jedná se o následující náležitosti:


předmět smlouvy – úprava vykonávané činnosti;

Z koncepce profesionální smlouvy lze usuzovat, že úprava vykonávané činnosti je
neopomenutelnou součástí profesionální smlouvy. Vždy se setkáme s vymezením
předmětu profesionální smlouvy, kterým je tedy výkon sportovní činnosti, přesněji
řečeno výkon činnosti (profesionální fotbalového) hráče. V předmětu smlouvy bývá na
druhou stranu i uveden závazek sportovního klubu k organizačnímu zajištění výkonu
činnosti hráče či přímo závazek klubu zaplatit hráči za výkon jeho činnosti příslušnou
odměnu.


určení délky trvání smlouvy a výskyt práva opce;

Vzhledem k tomu, že profesionální smlouvy jsou uzavírány vždy na dobu určitou
(viz. výše), je dle mého názoru také podstatnou náležitostí určení, na jaké období je
profesionální smlouva uzavírána.
K tomuto se váže také uvedení či absence práva opce, což je velmi specifické právo,
se kterým se v profesionálních smlouvách typicky setkáváme.
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úprava osobnostních práv hráče;

Hráč nevykonává pouze sportovní činnost pro klub, ale typicky se zavazuje také dát
souhlas k výkonu určitých osobnostních práv, přesněji řečeno k nakládání s projevy
osobnostní povahy. Tuto úpravu nalezneme charakteristicky u všech profesionálních
smluv.


odměna

Dle mého názoru mezi podstatné náležitosti profesionální smlouvy patří i stanovení
odměny a podmínek týkajících se výplaty odměny. Úplatnost profesionální smlouvy
totiž vyplývá ze Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv,
konkrétně se jedná o ustanovení § 3 ve znění: „výše základní měsíční odměny hráče
nesmí být nižší než v době evidence smlouvy platná výše minimální mzdy….“98 a zároveň
tuto tezi podporuje princip právní jistoty převládající v soukromoprávních vztazích.
V případě, kdy se hráč zaváže vykonávat sportovní činnost a klub se zaváže za tuto
činnost poskytovat odměnu, je logické, aby si obě strany předem určily výši dané
odměny.

8.6. Odstoupení od profesionální smlouvy
S výslovnou

možností

odstoupení

od

profesionální

smlouvy

se

v

úpravě profesionálních smluv povětšinou nesetkáme, tudíž se vzhledem k tomu, že se
jedná o inominátní typ smlouvy, která podpůrně využívá občanský zákoník, užije pro
úpravu odstoupení podpůrně taktéž příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Právní úpravu odstoupení nalézáme v ustanovení § 2001 a následující občanského
zákoníku. Na rozdíl od institutu výpovědi se jedná o výraznější zásah do práv a
povinností smluvních stran, neboť se profesionální smlouva ruší od počátku, tzn. ex
tunc. Je to v zásadě průlom do principu pacta sunt servanda a jedná se jednoznačně o
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institut sankční povahy. Ze své podstaty se jedná pouze o jednostranné právní jednání
smluvní strany.
Od profesionální smlouvy lze odstoupit pouze ve stanovených případech, a to z
důvodů uvedených v zákoně, popř. z důvodů, které si strany smluvně sjednaly. Jedná se
o ustavení kogentní povahy, avšak smluvní volnost stran umožňuje např. důvody pro
odstoupení rozšířit, popř. více specifikovat. Tudíž stanovení kogentnosti tohoto institutu
se jeví spíše bez věcného významu. Pro odstoupení od smlouvy je důležité, zda jsou
naplněny všechny podmínky pro odstoupení v okamžiku, kdy k odstoupení dochází, tzn.
v okamžiku doručení odstoupení druhé smluvní straně.99
Co se týče zákonných důvodů pro odstoupení u profesionálních smluv, jde
především o možnost nastalého či hrozícího porušení smlouvy. V případě, že se již
jedna strana dopustila prošení smlouvy podstatným způsobem, je oprávněna druhá
strana od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu. Co je porušení podstatným
způsobem, definuje sám Občanský zákoník, který uvádí, že o podstatné porušení
smlouvy jde v případě, pokud při uzavírání smlouvy smluvní strana věděla nebo musela
vědět, že druhá strana by smlouvu neuzavřela, pokud by dané porušení předvídala. 100 K
preventivnímu odstoupení od profesionální smlouvy může dojít v tom případě, kdy je
z chování druhé smluvní strany jasné, že profesionální smlouvu poruší podstatným
způsobem a zároveň neposkytne pochybující smluvní straně přiměřenou jistotu.101
Mezi odbornou veřejností nepanuje ani shoda, zda je nutné uvádět důvod pro
odstoupení ve vyrozumění druhé smluvní straně, avšak lze říci, že v případě, kdy
smluvní strany nemají mezi sebou sporu o oprávněnosti odstoupení, nemusí se důvod
uvádět.102
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HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník, V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1187- 1197. ISBN 978-80-7400-535-0 IV.
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2002 odst. 1. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR.
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2002 odst. 2. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR.
102
HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník, V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1192. ISBN 978-80-7400-535-0 IV.
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Forma odstoupení od smlouvy není zákonem předepsána, ale lze doporučit, aby
forma odstoupení sledovala formu smlouvy, tudíž v případě profesionálních smluv se
především bude jednat o písemnou formu.
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III. ČÁST
9. KOMPARACE
9.1. Otázka naplnění znaků a podmínek výkonu závislé práce z pohledu
výkonu profesionální sportovní činnosti
Jak již bylo napsáno výše, z pohledu Nejvyššího správního soudu nelze jednoduše
výkon sportovní činnosti podřadit pod výkon závislé práce. Níže se pokusím nastínit,
z jakých důvodů s názorem NSS lze souhlasit.
Profesionální sportovec, konkrétně profesionální fotbalový hráč, se v případě
podpisu profesionální smlouvy zavazuje vykonávat pro sportovní klub nejen sportovní
činnost, ale také se zavazuje řídit pokyny klubu, osobně se účastnit tréninků, zápasů a
různých soustředění, podrobovat se lékařské péči týmového lékaře, dodržovat
životosprávu, oblékat dres sportovního klubu a jím určené oblečení, případně dělat
reklamu pro subjekt, který má s klubem uzavřenou smlouvu. Dále je třeba zdůraznit, že
profesionální fotbalista není povětšinou vnímán jako individuum, nýbrž jako část celého
týmu, který zásadně vystupuje pod jménem a na odpovědnost sportovního klubu. Na
oplátku se klub zavazuje vyplácet hráči sjednanou odměnu a nést ostatní náklady, které
jsou spojeny s výkonem sportovní činnosti ve sportovním klubu.
S ohledem na výše uvedené jsou dle mého názoru splněny určité definiční znaky
závislé práce dle ustanovení § 2 odst. 1 Zákoníku práce, a to konkrétně:


vztah nadřízenosti a podřízenosti;
Profesionální sportovec se profesionální smlouvou zaváže vykonávat sportovní
činnost výhradně pro jeden sportovní klub dle pokynů, jménem a na
odpovědnost daného sportovního klubu. Toto omezení není konečné a jsou na
něj navázány i další povinnosti a zákazy, např. i výkon jiné než sportovní
činnosti je omezen. Nezřídka kdy zasahuje omezení i do soukromého života
hráče, např. v případě, kdy jsou hráči nuceni dodržovat určitou životosprávu.
Samozřejmě při posuzování naplnění této podmínky je zapotřebí vzít v úvahu
konkrétní okolnosti, avšak při obecné úvaze se zdá tato podmínka naplněna.
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jménem zaměstnavatele;
Hráč vystupuje jako část týmu, tedy není povětšinou vnímán jako individuum.
Výsledky, kterých se podaří dosáhnout týmu v určité soutěži, jsou připisovány
především klubu. Stejně tak sportovní klub poskytuje hráči k výkonu jeho
sportovní činnosti majetek klubu jako např. dres a další pomůcky na trénink.
Tedy na první pohled se zdá tento znak jako naplněný. Avšak je třeba si
uvědomit, že výkony jednotlivých hráčů v zápasech jsou připisovány těmto
jednotlivým hráčům, kteří si tak budují svoji reputaci, tudíž i svoji kariéru.
Z těchto důvodů se zdá tento znak naplněn pouze částečně.



podle pokynů zaměstnavatele;
Hráč se zavazuje v profesionální smlouvě dodržovat pokyny trenéra a členů
realizačního týmu. Nejvýrazněji se vázanost pokyny projeví především
v jednotlivých zápasech, avšak i v rámci tréninků či relaxace je hráč těmito
pokyny vázán. Dodržování pokynů je bezpodmínečně vyžadováno, a to
prostřednictvím ukládání vysokých finančních pokut.
Tento znak se jeví taktéž jako naplněný.



osobní výkon;
Stejně jako mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je i mezi sportovním
klubem a profesionálním sportovcem vytvořen osobní vztah. Tzn., je
nemyslitelné, aby třetí osoba zastoupila profesionálního sportovce při výkonu
jeho sportovní činnosti. Je však otázkou, zda je tento znak naplněn s tím, že se
jedná o výkon závislé práce nebo naopak se jedná o výkon nezávislé činnosti,
která spočívá v osobních vlastnostech dané osoby.103
Tento znak se jeví jako naplněný, avšak při zvážení všech konkrétních
okolností tento závěr platit nemusí.

103

BĚLINA T.: Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací? In PICHRT J. (ed.), Sport a
(nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 67. ISBN 978-80-7478-655-6.
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soustavnost;
I když znak soustavnosti není zákonem vyžadován, NSS zastává opačný názor.
Nejdříve je zapotřebí si zodpovědět otázku, co lze pokládat za soustavný výkon
práce a zda výkon sportovní činnosti, v případě profesionálních fotbalistů
v délce několika sezón, je možné podřadit pod soustavný výkon práce.
S ohledem na to, že pracovní vztahy bývají uzavírány na dobu neurčitou, lze mít
za to, že podmínka naplněna není. Ale v případě např. sezónních prací, kdy
typicky bývají uzavírány pracovní smlouvy na dobu určitou v řádu několika
měsíců, se jeví tento znak jako naplněný. Velice tedy bude záležet na
konkrétních okolnostech, aby se ne/naplnění tohoto znaku dalo s přesností určit.

Pro plné zhodnocení sportovní činnosti z hlediska závislé práce je nutné vzít do
úvahy dále podmínky výkonu závislé práce, které stanoví ustanovení § 2 odst. 2
Zákoníku práce. Konkrétně:


za mzdu, plat nebo odměnu za práci;
Na rozdíl od pracovních poměrů je odměna hráčů koncipována jiným způsobem.
Zaměstnanec dostává odměnu za odvedenou práci či za odpracovaný počet
hodin, při splnění zákonných podmínek v ustanovení § 109 odst. 4 Zákoníku
práce. To však u sportovců zásadně neplatí. Jejich odměna závisí na výkonu,
který však neodvede pouze hráč sám, nýbrž na výkonu celého týmu.
Co se však týče odměny samotné, zde shledáváme podobu mezi mzdou či
platem, který dostává zaměstnanec a odměnou sportovce, jelikož oba druhy
odměn se mohou skládat ze dvou částí – nárokové a nenárokové. Sportovci mají
tak jako zaměstnanci stálou odměnu, kterou pobírají vždy. Domnívám se, že toto
uspořádání je užíváno především z důvodu, že by pouze motivační odměna
nezajistila obživu v období, kdy neprobíhají žádné zápasy či turnaje, tudíž je
zapotřebí pro hráče stanovit i odměnu nárokovou. Nenároková čili motivační
složka odměny může záviset, jak již bylo napsáno výše, na výkonu celého týmu,
ale také na počtu vstřelených branek daným hráčem atd., vše zde záleží na
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konkrétní dohodě sportovního klubu s hráčem, tedy spíš na ochotě sportovního
klubu.
U sportovců se však rozhodně nemůžeme setkat s odměnou za práci přesčas,
v sobotu či v neděli či případně za svátky. Odměna za práci přesčas by byla jen
stěží vyčíslitelná, jelikož hráči nemají stanovenou pracovní dobu.
Zajímavostí je však fakt, že i hráčům, i přesto, že nejsou považováni za
zaměstnance, je zaručena minimální mzda, a to dle ustanovení § 3 Směrnice pro
evidenci profesionálních a neamatérských smluv.
Z výše uvedeného nám vyplývá, že u odměny sportovců se můžeme setkat jak
s podobnostmi, tak s rozdíly oproti odměnám zaměstnancům, tedy tato
podmínka se mi jeví jako z části naplněná.
V souvislosti s odměnou zde musím zmínit základní princip, který provází celý
Zákoník práce, a to princip rovného zacházení dle ustanovení § 1a odst. 1
písm. e) Zákoníku práce. Na rozdíl od pracovních vztahů, kde je vyžadováno
rovné zacházení se všemi zaměstnanci, a to např. v rovině odměňování, je u
profesionálních sportovců naopak velmi běžné, že hvězda týmu pobírá
několikanásobně vyšší odměnu než-li řadoví hráči. Tudíž se princip rovného
zacházení na poli profesionálního sportu neuplatní.


na náklady a odpovědnost zaměstnavatele;
Co se týče nákladů, lze mít tuto podmínku za nenaplněnou, a to vzhledem ke
skutečnosti, že sportovní kluby sice zajišťují na své náklady např. pořizování
dresů či zajišťují ubytování a stravu v době výjezdu na zápasy či soustředění,
avšak v praxi velice často dochází k situacím, kdy sportovní klub takové náklady
rozúčtuje a vyfakturuje každému jednotlivému hráči.104 Je totiž nemyslitelné,
aby sportovní klub nechal zařizování těchto záležitostí na každém hráči

104

BĚLINA T.: Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací? In PICHRT J. (ed.), Sport a
(nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 71. ISBN 978-80-7478-655-6.
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samostatně, a to především z důvodu plné koncentrace hráče na sportovní
výkon. Z tohoto hlediska nelze usuzovat, že by se v případě profesionálních
sportovců jednalo o závislou práci.
Ohledně odpovědnosti v profesionálním kolektivním sportu se dá říci, že stejně
jako v zaměstnaneckém poměru, nese odpovědnost především sportovní klub.
Např. za výsledek v určité soutěži odpovídá celý tým. Avšak nalezneme zde i
určitou míru osobní odpovědnosti hráče za určité jeho chování, které bývá ze
strany klubu určitým způsobem (nejčastěji finančním postihem) sankcionováno
(např. půjde o nesportovní chování na hřišti).


v pracovní době;
Naplnění podmínky pracovní doby se jeví u profesionálních sportovců velice
problematické vzhledem ke skutečnosti, že pracovní doba u sportovců je velice
relativní. Navíc po novele Zákoníku práce č. 365/2011 Sb., totiž z ustanovení §
2 odst. 4 (pozn. nyní zrušeno), zmizel dovětek: „v pracovní době nebo jinak
stanovené nebo dohodnuté době“105.
O naplnění pracovní doby u profesionálních sportovců tedy pochybuji. Jak již
bylo napsáno výše, lze si sice představit, že definici pracovní doby dle § 78 odst.
1 písm. a) Zákoníku práce by profesionální sportovci de facto mohli naplnit,
jelikož by se jim do pracovní doby počítaly tréninky, zápasy, turnaje, popř. i
jejich přítomnost na stadionu v době relaxace. Avšak plnění některých
povinností je permanentní, jako např. u dodržování životosprávy.
Avšak rozhodně nelze naplnit stanovenou délku pracovní doby dle ustanovení
§79 Zákoníku práce např. v průběhu sezóny, kdy hráči mohou trénovat i
třífázově, či s ohledem na jejich přítomnost v průběhu probíhajících turnajů
nebo naopak v době mezi soutěžemi.

105

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění do 31. 12. 2011, § 2 odst. 4. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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Rovněž rozvržení pracovní doby se jeví problematické. Např. otázkou zůstává,
zda v případě, kdy hráči trénují dvou či třífázově, by se toto rozvržení dalo
považovat jako dvousměnný či třísměnný pracovní režim. Dle mého názoru se
tento tréninkový plán sportovců pod výše zmíněná rozvržení pracovní doby
jednoznačně podřadit nedá, jelikož při dvousměnném či třísměnném pracovním
režimu se zaměstnanci střídají v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Případně, zda
se tento výkon práce dá považovat za dělenou směnu.
Dále lze uvažovat

o

nerovnoměrném

rozvržení

pracovní

doby, ale

problematický bod by mohl nastat v souvislosti se zákazem obsaženým
v ustanovení § 78 odst. 1 písm. m) Zákoníku práce, který stanoví, že průměrná
týdenní pracovní doba, která se vypočte za období 26 týdnů, nesmí přesáhnout
stanovenou týdenní pracovní dobu, tedy 40 hodin týdně. Na vrcholu sezóny
hráči v klubu tráví doslova každou volnou minutu a o víkendu odehrávají
zápasy, jak na domovském hřišti, tak na hřišti soupeře, je tudíž logické
překročení 40 hodin týdně, případně dokonce i 12 hodin denně. Na druhou
stranu je nutné si uvědomit, že mimo sezónu hráči netráví v klubu zásadně celé
dny. Záleželo by tedy na vyrovnávacím období konkrétního klubu, zda by šlo
výkon sportovní činnosti podřadit pod nerovnoměrné rozvržení pracovní doby.
I když si lze představit, že s přimhouřeným okem by sportovec mohl být
podřazen pod podmínky pracovní doby dle Zákoníku práce, naopak je tomu u
doby odpočinku. Jen s obtížemi si lze představit, že by sportovní klub v plném
proudu sportovní sezóny byl schopen zásadně dodržovat nepřetržitý odpočinek
mezi směnami, dny pracovního klidu či nepřetržitý odpočinek v týdnu.
V případě, kdy se konkrétně zaměříme na nepřetržitý odpočinek v týdnu, který
dle zákoníku práce musí činit alespoň 35 hodin mezi dvěma směnami, vidíme u
profesionálních smluv zásadní rozdíl. U profesionálních sportovců činí
nepřetržitý odpočinek v týdnu pouhý jeden den.
Tato podmínka se tedy s ohledem na výše uvedené jeví spíše nenaplněna.
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na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě;
Sportovci jsou povinni účastnit se tréninků, zápasů či soustředění dle
profesionálních smluv. Určení místa je ponecháno na organizaci trenéra a
realizačního týmu. Lze si představit, že místem výkonu práce by byl domovský
stadion hráče a jiná dohodnutá místa by představovala výjezdy na venkovní
zápasy, případně určení soustředění. Avšak instituty, které se váží na místo
výkonu práce se zde dle mého mínění neprosadí (viz. níže, kapitola 9.2.2.).
Tato podmínka se jeví naplněna pouze z části.

Jak již naplnění znaků, tak naplnění podmínek závislé práce u výkonu profesionální
kolektivní sportovní činnosti není jednoznačné. Lze nalézt shodné znaky a podmínky,
ale také odlišné. Z výše uvedených důvodů tudíž výkon kolektivní sportovní činnosti
nelze jednoznačně podřadit pod výkon závislé práce, spíše lze hovořit s určitou
nadsázkou o výkonu obdobné činnosti. Z těchto důvodů lze souhlasit s názorem NSS na
danou problematiku, a to sice, že sportovní výkon se jeví jako závislá práce, avšak
nedosahuje v porovnání se závislou prací takové intenzity, aby se dalo bezpochyby říci,
že výkon sportovní činnosti je výkonem závislé práce dle Zákoníku práce.

9.2. Srovnání profesionálních a pracovních smluv
9.2.1. Shodné znaky pracovních a profesionálních smluv

a) Ke smlouvám obecně
Jak pracovní smlouva, tak profesionální smlouva, je považována za smlouvu
soukromoprávního charakteru, což v praxi znamená, že ji uzavírají dva subjekty
soukromého práva, případně subjekt, který má alespoň v dané záležitosti postavení
soukromého subjektu.
V případě, kdy se na obě smlouvy podíváme z obecného úhlu pohledu, můžeme
nalézt u obou smluv určité shodné rysy.
Prvním shodným rysem je dle mého názoru skutečnost, že obě smlouvy upravují
vztah nadřízenosti a podřízenosti subjektů. U pracovní smlouvy jde tedy o úpravu
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závislé práce, kdežto u profesionálních smluv se výslovně uvádí, že mezi subjekty nejde
o pracovněprávní vztah, tedy nejde o úpravy závislé práce. Z jistého hlediska, kdy se
hráč zavazuje vykonávat sportovní činnost pod vedením klubu, řídit se jeho pokyny a
dodržovat určitá pravidla předepsaná klubem, se dá říci, že profesionální smlouvy
upravují vztah nadřízenosti klubu a podřízenosti hráče. Nejedná se o smluvní partnery
postavené sobě naroveň.
Druhý shodný rys je spatřován v tom, že oba právní vztahy, jak mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem, tak mezi klubem a sportovcem, mají zvláštní osobní
charakter. Tento zvláštní osobní charakter vyplývá např. z toho, že jak zaměstnanec, tak
sportovec, se zavazují svou činnost vykonávat pouze osobně, nikoliv prostřednictvím
třetích osob.
Podobnost můžeme také najít u třetího rysu, kdy jak zaměstnavatel, tak
sportovní klub (např. vnitřními předpisy klubu, popř. i prostřednictvím trenéra či lékaře)
může jednostranně určovat podmínky výkonu činnosti bez předchozího ujednání obou
smluvních stran. Jak zaměstnanec, tak sportovec se daným podmínkám musí podřídit.
Poslední podobný rys můžeme pozorovat v omezené smluvní volnosti
zaměstnance a sportovce, jelikož oba mají podobné postavení vůči zaměstnavateli či
sportovnímu klubu. Sportovní klub a zaměstnavatel mají většinou výhodnější postavení
v tom, že do jisté míry si mohou určovat podmínky daného vztahu.

b) Forma
Požadavek na písemnou formu se objevuje jak u pracovní smlouvy (v ustanovení
§ 34 odst. 2 Zákoníku práce), tak u profesionální smlouvy (§ 2 odst. 1 Směrnice pro
evidenci profesionálních a neamatérských smluv).
c) Podstatné náležitosti
Podstatné náležitosti jak pracovní smlouvy, tak profesionální smlouvy se spíše
liší. Určitou podobnost (nelze mluvit o shodě) lze nalézt dle mého názoru ve dvou
bodech.
První podobnost spatřuji v uvedení druhu práce v pracovní smlouvě a vymezení
vykonávané činnosti u profesionální smlouvy. Lze uvést, že u obou smluv se vyskytuje
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závazek jedné strany vykonávat určitou činnost a závazek druhé strany tuto činnost
určitým způsobem organizovat a poskytnout za tento výkon odměnu (mzdu, plat).
Druhou podobnost nalézám ve dni nástupu do práce u pracovní smlouvy a
v určení délky trvání profesionální smlouvy, přesněji v určení, od kdy je profesionální
smlouva účinná. Tyto dny musí být v obou smlouvách vymezeny takovým způsobem,
aby o nich nevznikaly pochybnosti.
d) Práva a povinnosti stran
Z obecného hlediska si také lze představit, že v případě profesionální smlouvy
by se specifikace práv a povinností obou smluvních stran ponechala na vnitřním
předpise sportovního klubu, stejně jako je tomu u pracovních smluv, kde je možné, aby
úprava práv a povinností byla zakotvena v pracovní náplni.
Zajímavostí, kterou lze zmínit, je, že jak profesionální sportovec, tak někteří
zaměstnanci, mají ve smlouvě stejnou povinnost - nosit pracovní oděv. U sportovců tuto
podobnost spatřuji v povinnosti vystupovat v předepsaném oblečení a obuvi.
e) Dovolená
Co se týče dovolené, je profesionálním sportovcům poskytováno volno, jehož
délka se liší především v závislosti na domluvě s klubem. Směrnice vychází
z minimální délky 4 týdnů, avšak v praxi se setkáváme i s větším rozsahem, např. 30
dnů, tzn. 6 týdnů. Principiálně zde ale nalezneme u obou smluv shodu. Jedná se o právo
zaměstnance či sportovce, které je určeno k regeneraci jeho sil. Stejně tak se můžeme
setkat se zásadou, že nejméně 14 dnů by mělo být vyčerpáno v kuse.
Lze říci, že dovolenou stejně jako u zaměstnanců, určí především sportovní klub.
Dá se očekávat, že dovolenou určí hráčům především v herních přestávkách mimo
sezónu.
f) Způsoby skončení, určité důvody skončení a okamžité zrušení
Co se týče způsobů skončení, lze mezi profesionální smlouvou a úpravou
možnosti skončení pracovněprávního poměru, ať už v Zákoníku práce či přímo
v pracovní smlouvě, nalézt shodu.
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Jak pracovní poměr, tak poměr mezi sportovním klubem a profesionálním
sportovcem lze skončit shodnými způsoby - dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením či
v případě pracovního poměru na dobu určitou i uplynutím doby, na kterou byla smlouva
sjednána.
Pokud bychom se podívali na konkrétní důvody výpovědi, lze říci, že dva
výpovědní důvody z profesionální smlouvy by se daly podřadit pod zákonné důvody dle
Zákoníku práce. Oby tyto výpovědní důvody je oprávněn uplatnit pouze sportovní klub.
Jednak jde o výpovědní důvod pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost sportovního
hráče, což by dle mého mínění korelovalo s výpovědním důvodem dle § 52 písm. d) či
e) Zákoníku práce. A za další jde o výpovědní důvod pro opětovné nesplnění povinnosti
hráče, ačkoliv byl za obdobné jednání klubem disciplinárně potrestán. V tomto případě
lze tento výpovědní důvod připodobnit k výpovědnímu důvodu dle § 52 písm. g)
Zákoníku práce, avšak nejde o zcela totožné důvody. Zaměstnanec na rozdíl od
sportovce musí být na možnost výpovědi předem upozorněn, kdežto u profesionálního
sportovce postačí, že byl za obdobné jednání v minulosti od klubu již disciplinárně
potrestán.
Co se týče okamžitého zrušení, nalézáme v praktických profesionálních
smlouvách jediný důvod, kdy pouze klub může zrušit s okamžitou platností
profesionální smlouvu, a to v případě, kdy se hráč dopustí porušení životosprávy, tedy
v případě kdy se při výkonu sportovní činnosti nalézá ve stavu pod vlivem alkoholu či
jiných omamných látek. Tento velice specifický důvod však lze připodobnit
k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle § 55 odst. 1 písm. b)
Zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 106 odst. 4 písm. e) Zákoníku práce.
Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv uvádí také jediný
důvod okamžitého zrušení, který můžeme připodobnit k důvodu okamžitého zrušení
pracovního poměru ze strany zaměstnance dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b)
Zákoníku práce – tedy k okamžitému zrušení pracovního poměru pro nevyplacení
mzdy, platu či jejich části.
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9.2.2. Rozdílné znaky pracovních a profesionálních smluv
a) Ke smlouvám obecně
Pracovní smlouva je na rozdíl od inominátní profesionální smlouvy smlouvou,
která je pojmenovaná (jde dle mého názoru o specifický případ pojmenované smlouvy),
jejíž náležitosti jsou stanoveny v Zákoníku práce.
Shodně jako u podobných rysů pracovní a profesionální smlouvy zde nalezneme
také rysy, které jsou diametrálně odlišné. Např. se jedná o rys, který nalezneme pouze u
pracovní smlouvy, a to rys podřízenosti individuální pracovní smlouvy smlouvě
kolektivní. Je totiž v dnešní době nemyslitelné, aby u sportovního klubu působily
odborové organizace hráčů.
b) Forma
Jak už bylo zmíněno výše, shodným znakem je požadavek písemné formy.
Avšak následky nesplnění tohoto požadavku jsou rozdílné. Zatímco písemná forma u
pracovní smlouvy je požadována pod sankcí neplatnosti, u profesionálních smluv
vyplývá požadavek písemnosti pouze z předpisu FAČR, tudíž jsou závazné jen pro její
členy. Výslovná sankce za nedodržení požadavku písemnosti ve Směrnici pro evidenci
profesionálních a neamatérských smluv stanovena není.
c) Trvání smlouvy
Profesionální smlouvy se od pracovních smluv významně liší tím, že nemohou
být ze své podstaty uzavírány na dobu neurčitou. Profesionální smlouvy mohou být
v podstatě uzavírány pouze na dobu určitou, a to konkrétně na jeden rok až pět let (s
výjimkou nezletilých hráčů, u kterých je možno uzavřít profesionální smlouvu nejvýše
na dobu tří let).
d) Podstatné náležitosti
V případě srovnání podstatných náležitostí obou smluv je zřetelné, že se jejich
podstatné náležitosti spíše neshodují.
Jak bylo uvedeno výše, pouze ve dvou bodech spatřuji podobnost, avšak dle
mého názoru se nejedná o absolutní shodu. Uvedení úpravy vykonávané činnosti u
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profesionální smlouvy totiž může být na rozdíl od vymezení druhu práce široké,
nenalezneme zde žádnou sankci. Avšak v praxi je těžko představitelné, že by předmět
profesionální smlouvy byl uváděn široce.
V pracovní smlouvě nalezneme dále úpravu místa výkonu práce, jehož určení je
zde vyžadováno především z důvodu možnosti přeložení zaměstnance mimo obvyklé
místo výkonu práce a z důvodu cestovních náhrad. U profesionálních smluv
nenalezneme výslovnou úpravu dispoziční možnosti klubu, ale je zřejmé, že v případě,
kdyby klub měl více mužstev a každé mužstvo by se nacházelo na jiném místě, nic by
sportovnímu klubu dle mého názoru nebránilo přeložit hráče do jiného mužstva. Je také
nepředstavitelné uplatňování cestovních náhrad ze strany hráče vůči klubu. Tato situace
je v profesionální smlouvě vyřešena povinností sportovního klubu zajišťovat hráči
v době jakéhokoliv zájezdu stravu a ubytování. Tzn., že v případě, kdy mají hráči
venkovní zápas či soustředění, zajišťuje klub jednak dopravu na místo určení, ale také
ubytování a stravu. Je vyloučeno, aby hráč jel vlastním vozem a následně požadoval po
klubu proplacení cestovních náhrad. V praxi se setkáváme spíše s obrácenou fakturací.
Na rozdíl od pracovní smlouvy nalezneme v profesionální smlouvě úpravu
projevů osobní povahy hráče. Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní osobnostní
práva, která nalézáme upravené v § 84 a násl. Občanského zákoníku, si lze představit,
že by zaměstnanec dal souhlas s postoupením svých projevů osobní povahy (např.
zaměstnanec pekárny dá souhlas, aby jeho fotografie byla na reklamních materiálech
pro tuto pekárnu), ale rozhodně se nejedná o běžnou náležitost pracovní smlouvy. Spíše
bych se přiklonila k samostatné dohodě o postoupení těchto práv.
Odměna není podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, což naopak u
profesionálních smluv za podstatnou náležitost shledávám. Odměna musí být
podstatnou náležitostí již ze samotné podstaty výkonu sportovní činnosti profesionálním
sportovcem pro klub, jelikož se profesionální sportovec zavazuje k výkonu činnosti za
sjednanou odměnu. Bez určení odměny by hráč ani klub zřejmě neměli na profesionální
smlouvě zájem, z důvodu nejistoty.
e) Dovolená
I když se dovolená zaměstnanců a sportovců jeví jako podobný institut, přece jen
zde nalezneme odlišnosti.
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Jednak je viditelný rozdíl v principu, který se uplatní v pracovním právu, kdy
zaměstnanec je oprávněn v době dovolené činit cokoliv chce. U sportovců nalezneme
přece jen omezení, a to v podobě jedné povinnosti, za kterou mohou být sportovním
klubem i finančně sankcionováni – dodržování určené životosprávy. Tato povinnost
přesahuje i do hráčova soukromého života a je nucen ji dodržovat i na dovolené.
Taktéž nejsou u sportovců rozlišovány druhy dovolené a dovolená se u
sportovců neváže na „odpracované“ dny. Nárok na dovolenou vzniká podpisem
profesionální smlouvy.
Sportovní klub není na rozdíl od zaměstnavatele oprávněn krátit dovolenou
sportovce, i kdyby se opakovaně bez omluvy nedostavoval na tréninky či zápasy.
V tomto případě má sportovní klub jiné prostředky.
Zároveň se zde také neuplatní převod dovolené sportovce k novému klubu.
f) Důvody skončení
Jak bylo výše napsáno, způsoby skončení se u pracovní a profesionální smlouvy
navzájem neliší. Avšak určitý rozdíl nacházíme mezi důvody skončení obou smluv.
Obecně diferencovanost především spočívá v ochranářském duchu Zákoníku
práce, který chrání zaměstnance před nedůvodnou výpovědí, zatímco zaměstnanci
mohou vypovědět pracovní poměr i bez uvedení důvodu. A pouze Zákoník práce
stanoví důvody okamžitého zrušení pracovního poměru (viz. podrobněji výše). Zatímco
ve vztahu sportovního klubu a sportovce, kteří jsou z pohledu práva rovnocenní smluvní
partneři, se ochrana sportovce nijak neprojevuje. Smluvní volnost umožňuje oběma
smluvním stranám si nastavit konkrétní výpovědní či zrušovací důvody, které jsou však
v profesionálních smlouvách typizovány.
Na rozdíl od pracovního práva může profesionální sportovec profesionální
smlouvu vypovědět pouze z určených důvodů, typicky v případě, kdy sportovní klub
nesplní svůj závazek vyplacení odměny, ani v náhradním termínu. Tento výpovědní
důvod v pracovním právu nenalezneme, avšak určitou podobnost shledávám s důvodem
okamžitého zrušení ze strany zaměstnance dle § 56 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce.
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g) Okamžité zrušení
I přesto, že institut okamžitého zrušení je u profesionálních sportovců převážně
stejný jako u zaměstnanců, můžeme nalézt nepatrné rozdíly.
První rozdíl, který je patrný, je odlišné stanovení lhůt. V pracovním poměru se jedná
o 15 dnů ode dne splatnosti mzdy, zatímco v poměru mezi profesionálním sportovcem a
sportovním klubem je tato lhůta stanovena na 7 dnů ode dne doručení předchozí
písemné výzvy k zaplacení. Tímto se dostáváme k druhému rozdílu, a to, že
profesionální sportovec je oprávněn právní vztah mezi ním a sportovním klubem
okamžitě zrušit až po písemné výzvě k zaplacení dlužné odměny.
h) Skončení ve zkušební době
Je taktéž nemyslitelné, aby se běžně užívaný institut zrušení pracovního poměru
ve

zkušební

době

užíval

taktéž

v oblasti

profesionálního

sportu,

zejména

profesionálního fotbalu. A to především z důvodu aplikace přestupových pravidel, kdy
je hráčům umožněno přestoupit do jiného týmu pouze v určitém období. V případě, kdy
by s hráči ve zkušební době byl rozvázán smluvní vztah, jen stěží by stihli přestoupit do
jiného týmu, tudíž by nuceně měli ve své činnosti výpadek.

i) Odstoupení
Diametrálně odlišně je stanovena možnost odstoupení u obou smluv.
V případě profesionální smlouvy, která se v případě odstoupení řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, je možnost odstoupení od smlouvy širší, než-li je
tomu u pracovní smlouvy. Obecně u možností odstoupení u smlouvy je možné vycházet
jednak ze zákonných důvodů, anebo ze smluvních důvodů. Vzhledem k tomu, že u
profesionálních smluv nenalezneme žádné smluvní důvody, řídí se možnost odstoupení
pouze zákonnými důvody. Tzn. od profesionální smlouvy je možné odstoupit pouze
v případech hrozícího či nastalého porušení profesionální smlouvy podstatným
způsobem.
U pracovní smlouvy nalézáme pouze jediný důvod, kdy smluvní strana
(zaměstnavatel) může od pracovní smlouvy odstoupit, a to pouze v případě, kdy
zaměstnanec nenastoupí do práce bez vážného důvodu.
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9.3. Shrnutí
Ze shora uvedených důvodů lze právní vztah mezi profesionálním sportovcem a
sportovním klubem připodobnit k pracovněprávnímu vztahu mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem, avšak, jak bylo uvedeno, ne zcela. Výkon profesionální sportovní
činnosti je natolik specifický, že je těžko představitelné, že by se měl řídit pouze
kogentním Zákoníkem práce, který v zásadě neumožňuje reagovat v určitých případech
flexibilně, což výkon sportovní činnosti vyžaduje. Na druhou stranu, díky své
podobnosti závislé práci, je také těžko představitelné, že by výkon profesionální
sportovní činnosti neměl být regulován žádným způsobem. Tzn., že by se nadále mělo
pokračovat v současném trendu inominátních smluv dle občanského zákoníku a úpravu
zcela ponechat na vůli smluvních stran a zaštiťujících sportovních organizací. I česká
justice si začíná uvědomovat, že postavení sportovců je v porovnání se sportovními
kluby slabší, jako např. v judikátu Nejvyššího soudu, který tvrdí, že „Sportovec je zde
jen v závislém postavení; je do jisté míry „zbožím“, o jehož osudu se rozhoduje“106.
Co se týče výkonu profesionální sportovní činnosti, dá se obecněji říci, že znaky
závislé práce dle Zákoníku práce spíše splňuje, tzn. jde o výkon činnosti v rámci
nadřízenosti sportovního klubu a podřízenosti sportovního hráče (i když je nutné
rozlišovat, zda se jedná o „řadového“ hráče či hvězdu týmu), částečně se tato činnost
vykonávají jménem klubu (i když v případě úspěchů figuruje jméno hráče na prvním
místě), podle pokynů klubu (pro upřesnění spíše trenéra a realizačního týmu) a hráči
tuto činnost vykonává osobně.
Naopak podmínky výkonu závislé práce dle Zákoníku práce výkon sportovní
činnosti spíše nenaplňuje. Nelze říci, že odměna, pracovní doba, určení pracoviště a
výkon činnosti na náklady a odpovědnost klubu plně odpovídá koncepci podmínek
výkonu závislé práce dle Zákoníku práce. Tudíž výkon kolektivní sportovní činnosti
nelze považovat za výkon závislé práce dle režimu Zákoníku práce.
Zároveň zde nalezneme shodné i rozdílné znaky mezi pracovní smlouvou a
profesionální smlouvou. Avšak dá se dle mého názoru říci, že rozdílné znaky přece jen
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 9. 2011, sp. zn.: 28 Cdo 4761/2010. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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převažují. Nejedná se tedy o jeden a týž smluvní druh. Profesionální smlouva se jeví
jako specifický typ smlouvy.
Z výše uvedeného je na jisto postavené, že právní úprava výkonu profesionální
sportovní činnosti by měla být podrobnější a přesně vymezit, co je výkon profesionální
sportovní činnosti, případně, kdo je považován za profesionálního sportovce. Dále by
byla vhodná úprava náležitostí profesionální smlouvy, jelikož je zcela zřejmé, že se
jedná o jeden ze smluvních typů, i když v dnešní době ještě právně nepodchycený.
V důsledku této absence právní úpravy, která vnáší do světa sportu určitou míru
právní nejistoty, by bylo přínosné usilovat o regulaci výkonu profesionální sportovní
činnosti alespoň v základních rysech.

10. STRUČNÝ NÁHLED DO ZAHRANIČNÍCH PRÁVNÍCH ÚPRAV
VÝKONU PROFESIONÁLNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI
Vzhledem k téměř nulové právní úpravě sportovní činnosti v ČR můžeme nalézt
inspiraci pro futuro v právní úpravě zahraniční. Lze obecně shrnout, že zahraniční
právní úprava tíhla k preferenci pracovněprávního vztahu mezi profesionálním
sportovcem a sportovním klubem. V současné době se i tento trend zdá jako překonaný
s tím, že právní úprava postavení profesionálních sportovců by měla jít spíše cestou
osobité právní úpravy zvláštním zákonem. S propracovanější právní úpravou se
setkáváme především v zemích západní Evropy, jako je např. Portugalsko či Francie,
ale také na východ v našem sousedním státě – ve Slovenské republice.
Francouzská právní úprava je oproti české právní úpravě velice rozsáhlá a
komplexní. Nejen, že se pro úpravu poměrů mezi sportovcem a klubem užije Občanský
zákoník (le Code Civil), který upravuje pouze určité právní principy, ale také se aplikuje
Zákoník práce (le Code du Travail) a jako lex specialis Sportovní zákoník (le Code du
Sport). Pro přehlednost ještě musíme do právní úpravy zahrnout i kolektivní smlouvy
upravující oblast sportu, jako např. Národní kolektivní smlouva o sportu (la Convention
Collective Nationale du Sport) či Kolektivní smlouvu upravující povolání v oblasti
fotbalu (la Convention colletive nationale de métiers du footbal) a bohatou
francouzskou judikaturu.
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Francie pojímá vztah mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem jako
pracovněprávní vztah, kdy oba účastníci tohoto vztahu uzavírají pracovní smlouvy
v zásadě pouze na dobu určitou (existuje však i výjimka uzavřít individuální pracovní
smlouvu na dobu neurčitou – typicky např. pro trenéry mužstev). Doba určitá vyplývá
především z povahy sportovní činnosti jako takové, tedy odpovídá dočasnému výkonu
této činnosti. Maximální omezení délky trvání pracovní smlouvy sportovce nesmí
přesáhnout období 5 sezón. Avšak francouzská právní úprava (oproti českému pravidlu
opakování pouze 3x) není limitována, tudíž smluvní strany pracovní smlouvy mají
možnost tuto smlouvu prodloužit či uzavřít zcela novou.
Zajímavostí je přesné stanovení podstatných náležitostí pracovní smlouvy
sportovce, které jsou jednak stanoveny Zákoníkem práce a jednak Národní kolektivní
smlouvou o sportu. Zcela opačným směrem k ukončení pracovní smlouvy před
uplynutím sjednané doby může platně dojít jen ze zákonných důvodů – ukončení
dohodou, v důsledku hrubého porušení povinnosti, vyšší mocí či shledáním zdravotní
nezpůsobilosti.107
Abychom nemuseli s inspirací zacházet příliš daleko, můžeme zmínit ještě
slovenskou právní úpravu sportu, která se zdá být o krok před námi. Nový zákon č.
440/2015 Z.Z., o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen „zákon o
sportu“), který je v účinnosti od 1. 1. 2016, znamená pro výkon sportovní činnosti na
Slovensku velký posun. Nejen, že obsahuje vymezení určitých důležitých pojmů (jako
např. sportovní činnost, soutěž atd.), ale také obsahuje úpravu osob ve sportu
(sportovec, sportovní odborník a sportovní organizace) a úpravu právních vztahů při
výkonu sportovní činnosti a další významné otázky. Dle zákona o sportu mohou
profesionální sportovci vykonávat sportovní činnost na základě smlouvy o
profesionálním výkonu sportu, či na základě pracovní smlouvy nebo jako osoba
samostatně výdělečně činná. Jako osoba samostatně výdělečně činná může působit
pouze sportovec vykonávající individuální sport, jelikož u něho nejsou naplněné znaky
závislé práce.108
107

HOŘÁKOVÁ J.: Právní úprava vztahující se na výkon činnosti profesionálních sportovců ve Francii.
In PICHRT J. (ed.), Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 106 a násl.
ISBN 978-80-7478-655-6.
108
Důvodová zpráva k zákonu 440/2015 Z.z., o športe, § 4. Dostupná na:
http://www.ucps.sk/Zakon_o_sporte_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov
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Z našeho pohledu se jeví nejvýznamněji právní úprava sportovce obsažená
v ustanovení § 4 a násl. slovenského zákona o sportu a právní úprava právních vztahů
při sportovní činnosti obsažená v ustanovení § 31 a násl. slovenského zákona o sportu.
V prvé řadě je zapotřebí uvést, že zákon o sportu rozlišuje mezi profesionálním
sportovcem, amatérským sportovcem a neorganizovaným sportovcem. Dle ustanovení
§ 4 odst. 3 slovenského zákona o sportu vykonává profesionální sportovec sportovní
činnost na základě smlouvy o profesionálním výkonu sportu (v případě, kdy výkon jeho
činnosti splní znaky závislé práce dle zákoníku práce), nebo na základě
pracovněprávního vztahu dle zvláštního předpisu či případně jako osoba samostatně
výdělečně činná. V případě, pokud se právní poměr mezi profesionálním sportovcem a
sportovní organizací založí smlouvou o profesionálním výkonu sportu, jedná se o jiný
pracovněprávní vztah. Smlouva bude vždy uzavřena na dobu určitou, tzn. na dobu
maximálně 5 let.
Co se týče právní úpravy vztahů při výkonu sportovní činnosti, jeví se jako
významná úprava smlouvy o profesionálním výkonu sportu obsažená v ustanovení § 35
slovenského zákona o sportu, která stanoví především podstatné náležitosti. Mezi
podstatné náležitosti řadí:


označení smluvních stran,



dobu trvání smlouvy,



druh sportu, který má sportovec vykonávat,



mzdu a mzdové podmínky,



úpravu osobnostních práv sportovce,



výměru dovolené a způsob jejího čerpání,



den začátku výkonu sportovní činnosti pro sportovní klub,



den účinnosti smlouvy,



místo a datum podpisu.

Mezi zajímavosti ze zákona o sportu patří úprava koncepce pracovní doby a
odpočinku v § 37 slovenského zákona o sportu. Sportovec má stanovený denní pracovní
dobu, která představuje časový úsek 24 hodin po sobě jdoucích, ve kterých musí být
k dispozici sportovnímu klubu, avšak ve smlouvě si výslovně musí se sportovním
klubem dohodnout určité časové úseky, ve kterých bude vykonávat sportovní činnost
v rámci zmíněných 24 hodin. Zároveň je zde upravena i minimální doba nepřetržitého
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odpočinku, která nesmí být kratší než 6 hodin v časovém úseku 24 hodin a sportovec
má nárok na jeden den nepřetržitého odpočinky týdně. Sportovní klub je povinen vést
evidenci odpracovaných dní a doby odpočinku.
Další zajímavou úpravu představuje úprava dočasného hostování sportovce
v ustanovení § 43 zákona o sportu, dle které může být sportovec vyslán na hostování do
jiného klubu jen na základě písemné třístranné smlouvy mezi sportovcem, mateřským
klubem a klubem, do kterého má být sportovec vyslán.
Zákon o sportu také podrobně upravuje problematiku dovolené v ustanovení § 44.
Sportovec má právo na dovolenou v rozsahu 20 kalendářních dní v rámci kalendářního
roku. Za každý odpracovaný kalendářní měsíc náleží sportovci dovolená v rozsahu 1/12.
Sportovec by měl vyčerpat dovolenou nejlépe vcelku, nejméně však v rozsahu jednoho
týdne. Čerpání dovolené určí sportovní klub, a to zpravidla mimo soutěžní období.
Slovenský zákon o sportu umožňuje také použít institut krácení dovolené, na který se
podpůrně použije úprava zákoníku práce, pokud se strany nedohodnou jinak.
Jako poslední z příkladného výčtu zajímavých oblastí, které slovenský zákon o
sportu upravuje, musím zmínit úpravu kolektivních vztahů při výkonu sportovní
činnosti obsaženou v ustanovení § 45. Sportovci mají dle zmíněného ustanovení právo
se odborově sdružovat a také disponují právem na kolektivní vyjednávání.
Zákon o sportu také myslí na způsoby skončení profesionálního výkonu sportu,
které mohou být:
1. uplynutím období, na které byla smlouva sjednána;
2. smrtí sportovce;
3. zánikem sportovní organizace;
4. dohodou;
5. výpovědí, s jednoměsíční výpovědní dobou;
6. okamžitým skončením.
V případě okamžitého skončení jsou v ustanovení § 42 zákona o sportu uvedeny
konkrétní důvody, pro které lze smlouvu okamžitě zrušit.
V ustanovení § 46 odst. 2 zákona o sportu jsou navíc vyjmenovány ustanovení
ze slovenského zákoníku práce, které se na úpravu smlouvy přiměřené vztahují.
Slovenský zákonodárce také chvályhodně myslel na stanovení přechodné doby. Do
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31. 12. 2018 jsou sportovní organizace povinné uvést do souladu smlouvy těch
sportovců, u nichž jde o výkon závislé práce, s novou právní úpravou.
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11. ZÁVĚR
Tato rigorózní práce se zaměřuje na profesionální kolektivní sport (fotbal)
z hlediska pracovního práva. Snahou této práce bylo nalézt odpověď, zda je
profesionální fotbalista zaměstnancem z pohledu současného pracovního práva a zda
výkon profesionální sportovní činnosti je výkonem závislé práce. Srovnáním závislé
práce a výkonu kolektivní profesionální sportovní činnosti jsem se snažila v této práci
poukázat na nedostatečnou úpravu problematiky profesionálních sportovců v českém
právním řádu. Na otázku týkající se právní regulace dané oblasti lze slyšet rozličné
názory, od podřazení sportovní činnosti pod režim Zákoníku práce, po samostatnou
vlastní úpravu každého sportovního odvětví svou zaštiťující organizací bez zásahu
práva. Dle mého názoru však lze říci, že správná cesta se nachází někde uprostřed.
V českém právním prostředí je však jednoznačná odpověď na otázku právní regulace
profesionálního sportu velice obtížná vzhledem k nejednotnosti názorů odborné
veřejnosti a s přihlédnutím k velice skromné judikatuře z této oblasti.
Svou práci jsem rozdělila do třech hlavních částí. V první části své práce jsem se
snažila shrnout obsah pracovněprávního vztahu, tedy instituty pracovního práva, které
obecně protínají teoretický pracovněprávní vztah a které jsou zároveň významné pro
porovnání s právním vztahem profesionálního sportovce. V druhé části této práce jsem
se zaměřila na podchycení právního vztahu mezi profesionálním sportovcem a
sportovním klubem, především z hlediska identifikace sportovních klubů, sportovců a
podrobného rozebrání profesionální smlouvy. Profesionální smlouva je dle mého dvojí,
a to praktická, která se v praxi opakovaně užívala a teoretická, která představuje
současnou podobu profesionální smlouvy po zásahu Dohody o minimálních
požadavcích na standardní smlouvy profesionálních fotbalistů. Ve třetí části jsem
usilovala o srovnání pracovněprávního vztahu se vztahem mezi sportovcem a
sportovním klubem. Vycházela jsem z komparace znaků a podmínek výkonu závislé
práce dle Zákoníku práce a poznatků získaných z druhé části své práce. Dále jsem se
pokusila srovnat podstatné náležitostí pracovní smlouvy s podstatnými náležitostmi
profesionální smlouvy, která se zdá být také určitým smluvním typem, avšak do
dnešního dne zatím právem opomíjeným.
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Z uvedené třetí části mé práce, tedy z komparace pracovněprávního vztahu a
právního vztahu mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem, vyplynul
celkový poznatek, že vztah mezi sportovním klubem a profesionálním sportovcem se
jednoznačně nedá podřadit pod pojem závislé práce dle Zákoníku práce, avšak
nalezneme zde určité podobnosti, které tento dojem mohou navodit. Zároveň lze nalézt i
určité podobnosti mezi pracovní a profesionální smlouvou. Avšak nejedná se o
podobnost absolutní. Obdobný názor zastává také Nejvyšší správní soud, který tvrdí, že
„Přijetím opačného názoru, a tedy paušálním podřazením činnosti profesionálních
sportovců režimu zákoníku práce, by padl dvě desetiletí budovaný a správními orgány
nijak nezpochybněný mechanismus fungování vrcholového sportu.“109 Striktní
dodržování ustanovení v Zákoníku práce by bránilo výkonu sportovní činností jako
takové, ke které je zapotřebí flexibilita hráče, kterou by Zákoník práce výrazně omezil.
Nicméně je jasné, že hráč není rovnocenným smluvním partnerem sportovního klubu a
je zapotřebí mu v jeho slabším postavení poskytnout zákonnou záruku určitého
zacházení.
Na potřebu určité právní regulace je poukazováno již delší dobu a v posledních
letech se toto téma stává stále diskutovanějším, a to především v důsledku přijetí
Dohody o minimálních požadavcích na standardní smlouvy profesionálních fotbalistů
ze strany FAČR, která klade důraz na ochranu profesionálních fotbalistů.
Na jedné straně stojí potřeba větší míry právní jistoty, která by zajisté z právní
úpravy vyplývala. Na druhé straně však zde existují obavy z podřazení pod režim
Zákoníku práce. Tyto obavy vyslovují především sportovní kluby, které se obávají
jejich neúměrného zatížení, jak z hlediska administrativního, tak finančního. V současné
době je právní vztah mezi sportovcem a sportovním klubem na bázi občanskoprávního
vztahu, tak aby byla zajištěna přizpůsobivost hráče, co se týče výkonu sportovní
činnosti, ale také postihu za disciplinární přestupky s možností citelných sankcí a
jednoduššího skončení právního vztahu.
Úvahy de lege ferenda by se dle mého názoru měly ubírat především směrem
samostatného speciálního zákona, který by komplexně upravoval problematiku výkonu
sportovní činnosti a právních vztahů z toho vyplývajících (tedy nejen právních vztahů
dotýkajících se samotných sportovců, ale např. i trenérů a sportovních organizací).
109

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 1 Afs 73/2011 In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR.
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Úprava těchto vztahů je totiž v dnešní době buď roztříštěná (např. právní úpravu
činnosti trenéra, i když pouze omezenou, nalezneme v živnostenském zákoně), nebo
zcela chybí (např. právní úprava samotných profesionálních sportovců). Právní úprava
by však měla zahrnovat pouze profesionální sportovce, kteří jsou účastni kolektivního
sportu. Individuálním sportovcům by měla být zachována možnost výkonu sportovní
činnosti jako OSVČ. Cestu lex specialis umožňuje i samotné ustanovení § 3 Zákoníku
práce, které stanoví, že „Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním
pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy“. V případě, že
bychom se vydali touto cestou, bylo by nutné nejprve odpovědět na otázku, jak velká
míra právní ochrany profesionálních sportovců je zapotřebí? Zda si pod statusem
profesionálního hráče představíme podnikatele, který podstupuje určité riziko nebo
zaměstnance v závislém postavení?
V reakci na tyto otázky jsou dle mého názoru možné dvě varianty právní úpravy
speciálním zákonem. První možností je varianta se subsidiárním použitím Občanského
zákoníku v případě, kdy bychom došli k závěru, že pro samotné sportovce je zbytečná
tak vysoká míra ochrany, jakou zaručuje Zákoník práce. Druhá možnost spočívá ve
speciálním zákoně se subsidiárním použití Zákoníku práce v případě, kdy by bylo
žádoucí zachovat stejnou nebo alespoň podobnou míru ochrany sportovcům jako mají
zaměstnanci.
Při zavedení první varianty, tedy lex specialis se subsidiaritou Občanského
zákoníku, by profesionální sportovec zůstal OSVČ. Bylo by zapotřebí v zákoně upravit
zásadní otázky, ve kterých je nutné stanovení ochrany pro profesionální sportovce.
Jedná se především o možnost skončení právního vztahu, tedy především vymezení
výpovědních důvodů a vymezení důvodů pro okamžité zrušení právního vztahu.
V úvahu přichází také přesné vymezení poskytované dovolené a otázka pracovních cest
a cestovních náhrad. Bylo by vhodné i právně upravit otázku pracovní neschopnosti
hráče. Zda by se zachovala současná úprava placení nárokové odměny i v době
pracovní neschopnosti či by bylo nutné hráče pojistit, aby odměnu nevyplácel sportovní
klub tak jako je tomu u pracovního poměru. Současně by bylo potřeba definovat
profesionální smlouvu jako určitý smluvní typ, který by měl stanoveny podstatné
náležitosti. Tato varianta se jeví jako flexibilnější vzhledem k hlavní zásadě
Občanského zákoníku „co není zakázáno, je dovoleno“, tudíž i více vhodná pro výkon
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profesionální sportovní činnosti. Zároveň lze předpokládat, že sportovní kluby by tuto
variantu preferovaly s ohledem na to, že by nepřinesla žádný významnější zásah do
stávající praxe. Dalšími body k zamyšlení jsou otázky ohledně dopadů do veřejnoprávní
oblasti, tedy zda by bylo vhodné, aby se lex specialis upravoval také problematiku
odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, stejně tak jako problematiku
daňové oblasti.
Ve druhé variantě, tedy lex specialis se subsidiaritou Zákoníku práce, by se jednalo
o pracovněprávní vztah, avšak s jistými odchylkami, tak aby vyhovoval potřebám
výkonu sportovní činnosti. V tomto případě by bylo vhodné vyloučit aplikaci některých
kogentních ustanovení Zákoníku práce. Jako zásadní se jeví např. institut skončení
pracovní poměru – nelze si představit, aby hráč jako zaměstnanec byl oprávněn dát
sportovnímu klubu výpověď z pracovního poměru i bez uvedení důvodu. Dále by bylo
vhodné vyloučit aplikaci např. zkušební doby s přihlédnutím k možnostem hráče
přestoupit do jiného klubu pouze ve vymezeném období (tzv. přestupové období).
Zůstává otázkou, zda by tuto variantu podpořily sportovní kluby, které by byly nuceny
tím pádem vynaložit větší finanční plnění spočívající v povinných odvodech na
zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a odvodech na daních, čímž by se jim hráči
prodražili.
Inspirací nám pro tuto variantu může být nový slovenský zákon o sportu, který
vztah mezi profesionálním sportovcem (pouze sportovcem účastnícím se kolektivního
sportu) a profesionálním klubem pojal jako zvláštní pracovněprávní vztah. Avšak
účinnost nového zákona o sportu nastala teprve k datu1. ledna 2016, tudíž praktické
dopady budou známy teprve za několik měsíců či let.
Jakým směrem se vydá právní úprava profesionálního sportu v České republice,
však zůstává nezodpovězenou otázkou.
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Resumé
Tato práce má za cíl jednak nastínit právní vztah mezi profesionálním
sportovcem a sportovním klubem v kontextu pracovního práva. A dále vymezit a
pokusit se odpovědět na zásadní otázky vyplývající ze vztahu profesionální sportovec –
sportovní klub. Jde především o nejčastěji kladené otázky, zda profesionální sportovec
je z pohledu pracovního práva zaměstnancem a zda je možné výkon profesionální
sportovní činnosti považovat za závislou práci. Srovnáním závislé práce a výkonu
kolektivní profesionální sportovní činnosti jsem také chtěla v této práci poukázat na
nedostatečnou úpravu problematiky profesionálních sportovců v českém právním řádu.
Struktura této rigorózní práce se sestává ze tří částí. První část se věnuje
pracovněprávní problematice, u níž jsou však pouze nastíněny základní body a instituty
pracovněprávního vztahu. V této části jsem se zabývala těmi instituty pracovního práva,
které jsou nezbytné pro srovnání činnosti profesionálního sportovce a pracovněprávního
vztahu, jednak z pohledu samotné činnosti profesionálního sportovce a jednak
z pohledu profesionální smlouvy uzavírané mezi sportovcem a sportovním klubem.
Druhá část se zaměřuje na problematiku výkonu kolektivní profesionální sportovní
činnosti z pohledu českého práva a zároveň rozebrání profesionální smlouvy. Třetí
závěrečná část je věnována komparaci předchozích dvou částí, především z hlediska
podřazení výkonu sportovní činnosti pod závislou práci, tedy naplnění znaků a
podmínek výkonu závislé práce, a srovnání pracovní a profesionální smlouvy.
Z uvedené třetí části, tedy z komparace pracovněprávního vztahu a právního vztahu
mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem, vyplynul celkový poznatek, že
vztah mezi sportovním klubem a profesionálním sportovcem se jednoznačně nedá
podřadit pod pojem závislé práce dle Zákoníku práce. Avšak nalezneme zde určité
podobnosti, které tento dojem mohou navodit. Zároveň lze nalézt i určité podobnosti
mezi pracovní a profesionální smlouvou. Avšak nejedná se o podobnost
absolutní.V případě podřazení výkonu sportovní činnosti pod Zákoník práce by bylo
bráněno výkonu sportovní činností jako takové, ke které je zapotřebí flexibilita hráče,
kterou by Zákoník práce výrazně omezil. Nicméně je jasné, že hráč není rovnocenným
smluvním partnerem sportovního klubu a je zapotřebí mu v jeho slabším postavení
poskytnout zákonnou záruku určitého zacházení.
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Summary
This thesis aims to outline the legal relationship between a professional
sportsman and a sports club in the context of labour law. And further to define and
attempt to answer fundamental questions arising from a relationship between a
professional sportsman and a sports club. This mainly concerns the most frequently
asked question of whether professional sportsman is an employee in terms of labour law
and whether it is possible to consider the performance of professional sport as
dependent work according to the Labour Code. Comparing dependent work and the
collective professional sport, I also wanted in this Thesis to highlight the problems of
insufficient treatment of professional players in the Czech legal system.
The structure of this Thesis is comprised of three sections. The first part deals
with labour issues, among which are merely outlined the basic points and institutes of
the employment relationship. In this part, I deal with those institutes of labour law,
which are essential for the comparison of the activities of professional sportsmen and
the employment relationship, both from the perspective of actual activity of a
professional sportsman and also from the perspective of professional contracts between
a sportsman and a sports club. The second part focuses on the issue of the collective
professional sport from the perspective of Czech law and on analysis of professional
contract. The third final part is dedicated to a comparison of the previous two parts; it
especially deals with question, whether it is possible to classify performance of sports
activities as the dependent work. In other words it deals with question if performance of
sport activities fulfils signs and conditions of dependent work. Third part of my thesis
also deals with comparison of an employment contract with a professional contract.
From this third part, thus from the comparison of the employment relationship
and the legal relationship between a professional sportsman and a sports club, resulted
an overall finding that the relationship between the sports club and the professional
sportsman clearly cannot be considered as dependent work in accordance with the
Labour Code. However, we find certain similarities that this impression may induce.
Additionally, we can also find some similarities between an employment contract and a
professional contract. However, it is not an absolute similarity. Subordination of sports
activities under the Labour Code would impede from the performance of sports
activities, because pre – requisite for sports activities is flexibility of the player, which
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would be restricted by Labour Code. However, it is clear that the player is not equal
contractual partner to the sports club and it is necessary to provide him a legal guarantee
of a particular treatment in his weaker position.
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