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1. Úvod 

 

Sport za posledních 100 let zaznamenal ve všech svých oblastech drastický vývoj. 

Tento vývoj byl predikován a z velké míry ovlivněn neméně drastickým vývojem společnosti. 

Do sportu se začali prosazovat technické a materiálové novinky, změnila se role lékařské 

péče. Jiţ není jen jakýmsi nutným zajištěním bezpečnosti sportovců, ale rovnocennou sloţkou 

přípravy sportovce. Masivní vývoj zaznamenal sportovní marketing. Ze sportovců se stali 

profesionálové a takto je moţno najít ještě nesčetně mnoho dalších posunů, které sport 

zaznamenal. 

Pokud abstrahujeme od sportovních výsledků a zaměříme se pouze na legislativní 

rovinu sportu, lze konstatovat, ţe země východního bloku po druhé světové válce ve vývoji 

ustrnuly. Do roku 1989, respektive 1990, v České republice, ani v jiných zemích tohoto 

mocenského uskupení oficiálně profesionální sportovci a rozhodčí neexistovali.  Nebylo proto 

třeba zákonů a jiných právních norem k jejich činnosti. 

Po roce 1990, kdy se východní blok rozpadl, došlo ve sportovní oblasti k rychlé 

liberalizaci, na coţ nebyly sportovní organizace ani stát legislativně připraveni. Je logické, ţe 

za 20 let se nedá dohnat padesátiletý skluz za západem. Je ovšem otázkou, zda sportovní 

organizace a stát, západ v legislativě upravující sportovní sektor, vůbec dohání či nikoliv.     

Právě tato otázka mne dovedla k tématu mé Diplomové práce „Činnost fotbalových 

rozhodčích z hlediska legislativy v České republice“. Cílem DP je 

komplexní zhodnocení legislativy České republiky a ČMFS, která se   

vztahuje na fotbalové rozhodčí. S rozhodčími, fotbalovými kluby a ČMFS spolupracuji 

v problematice vymezení rozhodčích vůči Zákonu o důchodovém a sociálním pojištění, 

Obchodnímu zákoníku, Ţivnostenskému zákonu, Zákonu o zdravotním pojištění a Zákonu o 

dani z příjmů jiţ zhruba dva roky.  

Poznatky z této spolupráce se pokusím sumarizovat a navrhnout alternativy 

současnému systému. U jednotlivých alternativ se rovněţ budu zamýšlet nad tím, které 

skupině rozhodčích by daná změna nejvíce pomohla. Největším problémem ČMFS v oblasti 

rozhodčích nejsou korupční kauzy, ale poměrně silný odliv arbitrů, zejména kvůli 

komplikacím, které mají s úřady veřejné moci. 
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2. Vymezení klíčových pojmů 

 

V této práci budu nahlíţet na fotbalové rozhodčí z pohledu institucí, kterými jsou 

finanční úřad, ţivnostenský úřad, úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojišťovna. Vymezím tedy nejprve klíčové pojmy, týkající se tohoto nahlíţení úřadů na osobu 

fotbalového rozhodčího. 

 

 Rozhodčí jsou nominováni na jednotlivá fotbalová utkání příslušnou organizační 

jednotkou ČMFS podle úrovně soutěţe. Svou činnost mohou vykonávat na základě 

licence, kterou jim uděluje ČMFS. Při výkonu své činnosti se řídí licenčním řádem a jsou 

členy ČMFS. Podle výše soutěţe, ve které rozhodčí uskutečňuje svou činnost, je za ni 

odměněn buďto přímo domácím klubem po zápase (týká se výkonnostního fotbalu), nebo 

ČMFS převodní příkazem (1. a 2. Liga). 

 

 Daň – tento pojem lze chápat ve dvojím smyslu. Jednak ve smyslu legislativní zkratky 

zavedené zákonem o správě daní a poplatků, a to pro daně v uţším smyslu, poplatky, 

odvody, zálohy a další dávky
1
; jednak jako pojem právní. V našem právním řádu není 

přesně definována. Finanční teorie ji obvykle definuje jako povinnou, zákonem uloženou 

platbu do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, neekvivalentní, nenávratná, která se 

pravidelně opakuje.
2
  

 

 Poplatek – platný právní řád nezná ani obecnou definici poplatku. Je jiného charakteru 

neţ daň. Poplatek je peněţitou dávkou zákonem stanovenou, nenávratnou, vybíranou 

státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi, za zákonem stanovené úkony jejich 

orgánů.
3
 Na rozdíl od daně je tedy poplatek platbou nepravidelnou a ekvivalentní. Proti 

zaplacení poplatku obdrţí subjekt konkrétní protihodnotu orgánu veřejné správy. 

 

 Daňový subjekt je osoba, ať již fyzická nebo právnická, která je podle daňového zákona 

povinna odvádět nebo platit daň.
4
 Zákon rozeznává dva základní typy daňových subjektů 

                                                           
1
 § 1odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Boněk V., Běhounek P., Benda V., Holmes A. Lexikon – daňové pojmy. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch – 

Sagit, 2001, s. 30. 
3
 Mrkývka P. In Mrkývka P. a kol. Finanční právo a finanční správa 2.díl. Brno: Masarykova univerzita, 2004,  s. 

6. 
4
 Boněk V., Běhounek….Lexikon – daňové pojmy. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch – Sagit, 2001, s. 87. 
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– poplatníky a plátce, přičemţ daňovým subjektem mohou být i jiné osoby, které určí 

zákon, např. právní nástupce, ručitel. 

 

 Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 

dani.
5
 

 

 Plátcem daně se rozumí osoba, které zákon ukládá povinnost vybrat daň od poplatníka a 

odvést ji.
6
 Je tedy povinen daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určené lhůtě odvést 

správci daně, přičemţ za splnění daňových povinností nese vůči správci daně majetkovou 

odpovědnost. 

 

 Správou daní se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, 

stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daň 

jim vyměřit, vybrat ji, vyúčtovat. V případě, kdy daň není uhrazena dobrovolně, ji 

vymáhat, a v neposlední řadě kontrolovat její splnění ve stanovené výši a době.
7
 

Kompetentní k výkonu správy daní jsou správci daně jako orgány veřejné moci. „Správce 

daně“ je legislativní zkratkou zahrnující celou řadu správních a jiných státních orgánů a 

orgánů územních samosprávných celků. 

 

 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
8
 

 

 Důchodové a nemocenské pojištění je zaloţeno na pojistném principu, tj. na 

pravidelném placení příspěvku – pojistného. Finance, které ČSSZ v souladu se zákonem 

č. 589/1992 Sb. na pojistném vybere, je příjmem státního rozpočtu.
9
 

 Důchodové pojištění - Podle zákona o důchodovém pojištění, jsou osoby 

účastné tohoto pojištění, zabezpečeni v ţivotních situacích jako je stáří, 

invalidita a úmrtí ţivitele. Tehdy mají plátci pojistného nárok na vyplácení 

dávek důchodového zabezpečení.
10

 

                                                           
5
 Zdroj:Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků[online]. 2011 , [cit. 2011-03-13].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spravadani/ > 
6
 Madar Z. a kol. Slovník českého práva II.díl. 3. vydání. Praha: Linde, 2002, s. 1011. 

7
 Boněk V., Běhounek…. Lexikon – daňové pojmy. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch – Sagit, 2001, 

8
 Zdroj:Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání [online]. 2011 , [cit. 2011-03-13].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx > 
9
 Zdroj: Intrenetové stránky ČSSZ [ online]. 2011,[cit. 2011-03-02].  

Dostupné z < http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni  > 
10

 Zdroj: Intrenetové stránky ČSSZ [ online]. 2011,[cit. 2011-03-02].  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spravadani/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx
http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni
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 Nemocenské pojištění - Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně 

zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamţiku, kdy kvůli nemoci či 

mateřství ztratí krátkodobě výdělek. Účast na nemocenském pojištění 

zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Osoby samostatně výdělečně 

činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně.
11

 

 

 Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.
12

 

 

Podnikatelem je: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

 d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

 
 

 OSVČ je termín pouţívaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním 

zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z 

podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.  S tímto termínem pracují všechny 

výše zmíněné zákoníky či zákony, definován je však pouze v Zákoně č. 155/1995 Sb. o 

důchodovém pojištění.  

Za OSVČ se povaţuje osoba, která: 

- vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo 

- spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 

586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů lze na ni 

rozdělovat příjmy dosaţené výkonem této činnosti a výdaje vynaloţené na 

jejich dosaţení, zajištění a udrţení a 

- ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku.
13

 

                                                                                                                                                                                     
Dostupné z < http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni  >  
11

 Zdroj: Intrenetové stránky ČSSZ [ online]. 2011,[cit. 2011-03-02].  

Dostupné z < http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni  > 
12

 Zdroj:Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [online]. 2011 , [cit. 2011-03-03].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx > 
13

 Zdroj: Intrenetové stránky ČSSZ [ online]. 2011,[cit. 2011-03-02].  

Dostupné z < http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni  >  

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADjem
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni
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3. Použité výzkumné metody a techniky14 

 

Výzkumné metody a techniky jsou prostředky a způsoby postupů, jeţ umoţňují 

zjištění vědeckých poznatků. Moţností pro zkoumání je více. V kaţdé metodě či technice se 

pouţívají různé sociologické techniky. Tyto metody a techniky jsou pomyslnými pracovními 

nástroji při shromaţďování materiálu a sběru dat, potřebných pro interpretaci
15

. 

Ve své práci jsem pouţil kombinaci třech níţe rozebraných výzkumných metod a 

technik. Práci s dokumenty jsem pouţil především pro vymezení rozhodčího vzhledem 

k legislativě České republiky. Dotazníkové šetření jsem pouţil proto, abych zjistil, jak se 

v problematice orientují samotní rozhodčí. Zda ví, jaké povinnosti mají popřípadě jak danit 

své příjmy. Rozhovor jsem pouţíval především ve chvílích, kdy jsem nerozuměl některému 

ze zákonů nebo jsem si nevěděl rady s některými nejasnostmi. 

3.1 Práce s dokumenty 

 

Technika výzkumného šetření, při které jsou v terénu sesbírána potřebná data 

v podobě dokumentů. Dokumenty jsou následně šetřeny a data v nich zjištěná jsou 

interpretována. Při výběru dokumentu se řídíme hlavně jejich relevantností pro náš výzkum a 

mírou věrohodnosti dokumentu. 

Lze těţko určit, zda mnou vybrané dokumenty jsou právě ty relevantní, jelikoţ jediný 

opravdu relevantní dokument by byl zákon o sportu, který ovšem v České republice prozatím 

nemáme. Snaţil jsem se proto pracovat alespoň s těmi dokumenty, ve kterých je rozhodčí 

buďto uveden nebo se na jeho osobu z nějakého důvodu vztahuje. Při zpracovávání mé 

diplomové práce jsem pracoval především se zákoníky či zákony, přičemţ stěţejní pro mne 

byly tyto:  

 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. 

                                                           
14

 Zdroj: DURDOVÁ, I.  Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. 1. vyd. Ostrava: Ekonomická fakulta 

VŠB-TUO, 1999. 60 s. ISBN 80-7078-691-4. 
15

 Interpretaci dat rozumíme zpracování dat a materiálů do grafů a tabulek 
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 Dále jsem pracoval s kníţkami či skripty uvedenými v seznamu pouţité literatury, 

stanovami a ostatními dokumenty legislativy ČMFS, doplňujícími dokumenty k jednotlivým 

zákonům jako například nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanovují obsahové náplně 

jednotlivých ţivností, v platném znění. S internetem jsem pracoval poměrně často, neboť 

všechny výše zmíněné zákony a zákoníky jsem četl v elektronické podobě na portále 

business.center.cz. 

 
 
 

3.2 Rozhovor 

 

Rozhovor lze jednoznačně vnímat jako představitele verbální komunikace. Rozhovor 

můţe mít různou podobu nebo formu. Například: interview, konverzaci, debatu, diskuzi, 

rozpravu, pohovor a další. Rozhovor je po dotazníkovém šetření nejčastější formou 

dotazování.  

Před pouţitím výzkumné techniky rozhovoru je důleţitá jeho příprava, která zahrnuje 

výběr vhodné dotazované osoby a shromáţdění informací o ní. Přípravu kladených otázek a 

prostředí pro příjemný průběh rozhovoru.  

Typy rozhovoru:  

 Standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný: Tento typ rozhovoru se 

velice blíţí dotazníku, protoţe má pevný řád a předem připraveny otázky.  

 Nestandardizovaný, volný: Je také pečlivě připraven předem, ale dává 

respondentovi prostor se projevit. Tento typ se podobá běţnému rozhovoru.  

 Polostandardizovaný: Spojuje prvky jak standardizovaného, tak 

nestandardizovaného typu rozhovoru.  

 Zjevný: Při takovém rozhovoru je předem znám cíl výzkumníka. 

Respondentovi je sdělen cíl rozhovoru a s jeho souhlasem mu jsou kladeny 

otevřené otázky, na které odpovídá. Výzkumník tyto odpovědi veřejně 

zapisuje.  

 Skrytý: Respondent nemá tušení, jaký je cíl rozhovoru a proto není moţný 

veřejný zápis odpovědí.  

 Individuální: Je rozhovor výzkumníka s jednou osobou. Můţe mít podobu 

některého ze tří typů:  

 Měkký: Je zaloţen na navození příjemného stavu a pohody. Otázky   
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i odpovědi jsou volné a respondent se tak můţe rozpovídat téměř o 

čemkoliv.  

 Tvrdý: Je opakem rozhovoru měkkého. Dotazovatel se chová přísně a 

autoritativně. Striktně vyţaduje přesné odpovědi na předem stanovené 

otázky.  

 Neutrální: Tento typ je pouţíván nejčastěji. Je zde obecný předpoklad 

volnosti ve smyslu moţného rozpovídání se respondentem, avšak 

dotazovatel se snaţí o dosaţení stanoveného cíle a rozhovor koriguje.   

 Skupinový: Je to hromadný rozhovor s několika osobami provádění současně. 

Ideálními pro tento typ rozhovoru jsou šesti aţ deseti členné skupiny.  

 

Nejčastější faktory negativně ovlivňující rozhovor 

Kaţdý rozhovor je ovlivňovat spousty subjektivních i objektivních faktorů, které 

rozhovor negativně či pozitivně ovlivňují. Faktorům které rozhovor ovlivňují negativně je 

dobré se vyvarovat.  

Negativní faktory: 

  Přílišné sebevědomí tazatele  

  Sugestivní kladení otázek  

  Velký sociální rozdíl mezi tazatelem a dotazovaným  

  Vliv věku, pohlaví nebo dialektu tazatele  

  Ovlivňování dotazovaného vyjadřováním vlastních názorů 

  Přílišná délka rozhovoru 

 

Osobně jsem rozhovory vyuţil při komunikaci s předsedou MS KFS o.s. Bc. 

Martinem Bednářem, sekretářem MS KFS o.s. a členem výkonného výboru ČMFS Ing. 

Petrem Kašným. Pouţil jsem neformální druh rozhovoru. Dotazoval jsem se na praktické 

fungování rozhodčích před rokem 1989, v 90. letech 20. století a v současnosti. 

 

3.3 Dotazník  

 

Dotazník šetření je jednou ze základních technik pro sběr primárních informací 

potřebných při šetření. Je nejčastěji pouţívaný především proto, ţe nabízí nepřeberné 

mnoţství moţností v kladení otázek, čímţ se stává velice pruţným nástrojem. Dotazníkové 

šetření jako všechny výzkumné metody a techniky sebou nese určité výhody a nevýhody. 
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 Výhody dotazníku 

  

  Je relativně málo nákladný.  

  Postihuje velký počet respondentů. 

  Je nenáročný na počet výzkumných pracovníků. 

  Vyţaduje poměrně málo času na provádění i zpracování výsledků. 

  Dává moţnost respondentům rozmyslet si odpověď. 

  Udrţuje standardnost situace, za které šetření probíhá. 

  

 Nevýhody dotazníku  

 

  Je neosobní. 

  Existuje zde moţnost nepochopení otázky.  

  Nezájem účastnit se výzkumu.  

  Úmyslné zkreslení odpovědí.  

  Omezenost ve výběru odpovědí (zvláště u uzavřených otázek).  

  Neúmyslné vynechání odpovědi na některou z otázek. 

 

Kaţdý dotazník by měl mít pevně stanovenou formu. Tazatel si musí jasně určit téma, 

které chce zkoumat a disponovat znalostmi prostředí zkoumaného tématu. Pokud má 

dotazníkové šetření k tomu, aby splnilo správně svou funkci, je zapotřebí pokládat otázky 

správně a účelně k dané problematice. Kaţdá otázka by měla být správně, jasně a 

srozumitelně stylizována a měla by se vztahovat k hlavnímu problému. Všechny otázky tvoří 

uzavřený celek, přičemţ je vhodné klást jednoduché otázky na začátek dotazníku a 

choulostivé otázky raději na konec.  

 

V dotaznících se používají především tyto druhy otázek: 

 Otevřené (volné) otázky:  Tazatel klade otázky dotazovanému a ten se k danému 

tématu vyjadřuje vlastními slovy. Právě volnost odpovědí můţe způsobit následnou 

náročnost při zpracování. 

  

 Uzavřené otázky: Otázky tohoto druhu nabízejí několik moţností odpovědí, ze 

kterých si dotazovaný vybírá. Uzavřené otázky jsou nejčastěji šesti následujících typů:  
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 Dichotomické: Dávají moţnost pouze dvou vzájemně se vylučujících 

odpovědí. Nejčastěji jsou to otázky, na které dotazovaný odpovídá  ano-ne.  

 Polytomické (mnohonásobné): Jsou to otázky výběrové, ve kterých má 

dotazovaný na výběr z několika uvedených moţností, ze kterých musí 

jednu zvolit.  

 Polytomické, výčtové otázky: Dotazovaný má vybrat více neţ jen jednu z 

moţností.  

 Polytomické, stupnicové otázky: Respondent vybírá několik odpovědí a 

seřazuje je do poţadovaného pořadí (podle oblíbenosti, váţnosti a 

podobně).  

 Filtrační otázky: Jsou to otázky, které filtrují dotazník a usnadňují 

orientaci. Například kdyţ dotazovaný odpoví na konkrétní otázku kladně, 

následuje pokyn respondentovi, kterou otázkou má pokračovat.  

 Kontrolní otázky: Těmito otázkami se ověřuje věrohodnost odpovědí 

dotazovaného. 

  

 Polootevřené (polouzavřené) otázky: Jsou otázky, ve kterých je mimo výčtu moţností 

uvedena ještě jedna alternativa (např.: jiná odpověď), kterou můţe dotazovaný vyuţít 

v případě, jestliţe mu ţádná z předešlých moţností nevyhovuje. 

 

Při dotazníkovém šetření jsem oslovil 20 respondentů. Odpovědi se mi podařilo získat 

od 16 z nich. Otázky jsem pouţil otevřené, respondenti i přesto odpovídali pouze ano nebo ne. 

Z tohoto usuzuji, ţe otázky byly poloţeny srozumitelně a dotazníkové šetření má určitou 

vypovídací hodnotu. V Moravskoslezském kraji je zhruba 135 rozhodčích. Odpovědi 16 

respondentů tedy představuje názor přibliţně 12% rozhodčích v Moravskoslezském kraji. 
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4. Problematika činnosti fotbalových rozhodčích z hlediska 

legislativy v ČR 

 

V této kapitole se věnuji postavení rozhodčích z hlediska jednotlivých zákonů. Budu 

se snaţit objasnit, v jakém právním reţimu svou činnost vykonávali v minulosti a za jakých 

podmínek ji mohou vykonávat nyní. Je důleţité si uvědomit, ţe rozhodčí jsou nejrůznější 

osoby, které mají z hlediska zákonů své specifické postavení. Jako naprosto rozdílné osoby 

z hlediska jejich vymezení v legislativě je třeba chápat rozhodčí, kteří řídí 1.Gambrinus ligu, 

rozhodčí řídící I.A třídu a rozhodčího ve výsluţbě, který občas zaskočí za kolegu, který 

z důvodu nemoci či jiné záleţitosti nemohl svou činnost vykonávat. Rovněţ se budu snaţit 

popsat celý profesní ţivot rozhodčího to znamená, jak začátek jeho činnosti, tak jeho průběh i 

ukončení. 

Statut rozhodčího před rokem 1989 

V České republice byli oficiálně před rokem 1989 všichni rozhodčí amatéry. 

Profesionální sport v té době oficiálně neexistoval, proto nebyl statut rozhodčího na jakékoliv 

úrovni zakotven do legislativy České republiky. V praxi vše fungovalo tak, ţe rozhodčí 

museli být oficiálně zaměstnáni, aby jim mohl být vyplácen plat. Jejich „mimosportovní“ 

zaměstnání bylo vykonáváno většinou v patronátních podnicích, kde jim bylo plně umoţněno 

připravovat se na výkon rozhodčí činnosti. Toto se samozřejmě týkalo rozhodčích, kteří řídili 

tehdejší nejvyšší dvě soutěţe a zastávali tzv. „duplicitní status“
16

. Rozhodčí, kteří pískali niţší 

fotbalové soutěţe, dostávali tak jako dnes peníze přímo od klubů po zápase, daněním či 

evidencí se nikdo nezabýval. Nebylo vlastně ani proč, jelikoţ byli placeni z nedaňový příjmu 

klubu.  

 

Statut rozhodčího po roce 1989 

Po roce 1989 se rozhodčí, stejně jako sportovci stali osobami bez statutu. Mnoţství 

autorů píše a hovoří o problémech s vymezením profesionálních sportovců a rozhodčích. 

Například Tomáš Sluka píše: „Přístup státu k činnosti profesionálních sportovců zůstal i 

nadále pasivní a nesystematický, omezoval se v podstatě jen na řešení aktuálních 

                                                           
16

 Zdroj:Králík M. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, 1998, č. 10, s. 491. 



11 
 

problémů.“
17

 Pokud ovšem nevíme kdo rozhodčí nebo sportovec je, jak potom takovouto 

skupinu můţeme dělit na profesionální či neprofesionální. Kde podle těchto autorů začíná 

profesionalita, není zřejmé. 

 

4.1. Povinnosti při zahájení výkonu funkce rozhodčího 

K výkonu funkce rozhodčího je potřeba splnit několik podmínek, jednak vůči 

organizaci ve které chce rozhodčí působit, v tomto případě jde o ČMFS. Následně je potřeba 

splnit formální kroky k tomu, aby rozhodčí mohl fungovat v rámci legislativy České 

republiky. 

 

4.1.1. Rozhodčí licence ČMFS 

K zahájení činnosti rozhodčího potřebuje dotyčná osoba především úspěšně vykonat 

licenční zkoušky u příslušné organizační jednotky ČMFS, respektive komise rozhodčích. 

„Uchazeč o výkon funkce rozhodčího fotbalu (dále jen „uchazeč“) může obdržet 

pouze licenci D
18

 nebo M
19

. První licenci je oprávněn udělit pouze výkonný výbor toho 

fotbalového svazu, u kterého se uchazeč hodlá aktivně zapojit do výkonu funkce 

rozhodčího.“
20

 

Pro první udělení licence musí uchazeč splnit tyto podmínky: 

 

 na vyţádání doloţit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti 

měsíců, 

 podepsat písemné prohlášení o tom, ţe souhlasí s pouţitím svých osobních údajů 

uvedených v tomto předpisu, případně dalších nutných osobních informací (např. 

adresa bydliště a kontaktní telefonní číslo) výhradně pro pouţití v rámci ČMFS ke 

sportovně technickým účelům, 

 na vlastní náklady a ve vlastním zájmu se podrobit příslušným zdravotním 

prohlídkám, aby zjistil, zda je způsobilý k tomu, aby bez nebezpečí poškození svého 

zdraví mohl vykonat předepsané fyzické prověrky a následně i funkci rozhodčího 

                                                           
17

 Zdroj:Sluka T. Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty). Praha: Havlíček Brain Team, 2007, s. 

69. 
18 Zdroj:Licence M se uděluje osobám mladším 18 let. 
19 Zdroj:Licence D opravňuje rozhodčího k řízení všech utkání, ke kterým je delegován komisí rozhodčích 

příslušného okresního fotbalového svazu (dále jen KR OFS). 
20

 Zdroj:Licenční řád pro rozhodčí fotbalu, čl. 2 



12 
 

(přičemţ příslušná komise rozhodčích je oprávněna poţadovat, aby předloţil 

výsledky speciálních vyšetření, např. oční prohlídky), 

 splnit prověrky z teorie a vykonat prověrky fyzické připravenosti v rozsahu 

stanoveném příslušnou komisi rozhodčích. 

 

Pokud rozhodčí splní všechny tyto podmínky, stává se po schválení příslušným 

výkonným výborem rozhodčím ČMFS. 

 

4.1.2. Ohlášení ekonomické činností orgánům veřejné moci 

Kaţdý kdo začne vykonávat ekonomickou činnost, vedlejší i hlavní, je povinen splnit 

ohlašovací povinnost orgánům veřejné moci podle toho, jak mu ukládá zákon. 

Ohlašovací lhůty: 

 Povinnost přihlásit se k příslušné OSSZ je ze zákona určena doba do 8 dne 

měsíce následujícího po měsíci, v němţ začala vykonávat ekonomickou 

činnost. To znamená od chvíle, kdy rozhodčí vykáţe první příjem. 

 Povinnost přihlásit se k příslušné zdravotní pojišťovně je ze zákona určena 

doba do 8 dne měsíce následujícího po měsíci, v němţ začala vykonávat 

ekonomickou činnost. To znamená od chvíle, kdy rozhodčí vykáţe první 

příjem. 

 Povinnost přihlásit se k příslušnému finančnímu úřadu je ze zákona určena 

doba 30 dnů od následujícího dne, kdy jim ve smyslu ustanovení § 10 

ţivnostenského zákona vzniklo ţivnostenské oprávnění. Rozhodčí je osoba, 

která vykonává nezávislou činnost, to znamená, ţe ke své činnosti nepotřebuje 

ţivnostenské oprávnění ani jiné povolení od ţivnostenského úřadu. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe rozhodčí nemá povinnost svou činnost ohlásit na 

finanční úřad.
21

 

 
 
 

4.2. Základní legislativa vztahující se k průběhu činnosti rozhodčího 

Rozhodčí jsou nominováni na jednotlivá fotbalová utkání příslušnou organizační 

jednotkou ČMFS podle úrovně soutěţe. Svou činnost mohou vykonávat na základě licence, 

                                                           
21

 Panují spory o tom, zda činnost rozhodčího je ţivností či nikoliv. V příloze č. 2 dokládám vyjádření 

Ministerstva průmyslu a obchodu jako nejvyššího správního orgánu v této oblasti. V dopise je napsáno, ţe 

rozhodčí nelze vnímat jako ţivnostníky.  
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kterou jim uděluje ČMFS. Při výkonu své činnosti se řídí licenčním řádem. Jsou členy ČMFS. 

Podle výše soutěţe, ve které rozhodčí uskutečňuje svou činnost, je za ni odměněn buďto 

přímo domácím klubem po zápase (týká se výkonnostního fotbalu) nebo ČMFS převodním 

příkazem (1. a 2. Liga). 

Z výše uvedeného popisu činnosti rozhodčího vyplývá, ţe mimo první a druhé ligy, 

kde rozhodčí vyplácí ČMFS, nemůţe jít o ţádný pracovněprávní vztah. Bylo by přinejmenším 

neetické a v rozporu s některými ustanoveními Zákoníku práce kdyby rozhodčí před zápasem 

uzavřel s domácím muţstvem například dohodu o provedení práce. Domnívám se, ţe by 

dokonce byla naplněna podstata střetu zájmu. 

Můţeme tedy říci, ţe rozhodčí na výkonnostní úrovni musí svou činnost vykonávat 

nějakou formou OSVČ. Jedině tak nedochází ke střetu zájmu a rozhodčí vystupuje jako 

nezávislá osoba. Zařadit rozhodčího z hlediska všech zákonů do některé ze skupin OSVČ je 

praktický nemoţné. Názory odborníků se liší zejména proto, ţe v zákoně chybí definice 

pojmů soustavná činnost, vykonávána samostatně a na vlastní odpovědnost. 

 

4.2.1 Živnostenský zákon 

Z hlediska tohoto zákona můţeme rozhodčího zařadit buďto do skupiny ţivností, 

respektive ţivností volných, nebo do skupiny OSVČ podnikající na základě jiného něţ 

ţivnostenského oprávnění. Vzhledem k tomu, ţe činnost rozhodčích není vyjmuta z obsahové 

náplně ţivností volné (činnost rozhodčích je uvedena v ţivnosti volné č. 74 viz.nařízení vlády 

č. 278/2008 Sb.), mělo by se na tuto činnost jednoznačně pohlíţet jako na ţivnost. Problémem 

však je samotná definice ţivnosti dle §2 Ţivnostenského zákona. „Živností je soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 
22

  

Neexistence jednotného názoru na otázku samostatnosti a soustavnosti činnosti 

rozhodčích, vede v praxi k tomu, ţe mnozí rozhodčí svou činnost vydávají za “nezávislé 

povolání“. 

Abstrahujme na chvíli od legislativního problému, a zaměřme se na to, co vůbec vede 

rozhodčí k tomu, aby svou činnost chtěli vykonávat jako “nezávislé povolání“. Z našeho 

pohledu je to zřejmě jen usus. Máme totiţ za to, ţe v součastné situaci je tento statut pro 

rozhodčí spíše nevýhodný neţ výhodný. Zejména z důvodů uplatnění paušálních nákladů (viz 

kapitola rozhodčí a zákon o daních z příjmu) a moţnosti registrace na úřad práce v případě 

                                                           
22

 Zdroj:Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání [online]. 2011 , [cit. 2011-3-13].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx > 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx
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ztráty zaměstnání. V případě, ţe rozhodčí přijde o zaměstnání, a chce se registrovat na Úřad 

práce musí prokázat, ţe nemá jiné příjmy. Vztáhneme-li tuto podmínku na OSVČ, je splnění 

této podmínky poměrně snadné pro ţivnostníky, nikoliv však pro osoby vykonávající svou 

činnost podle zvláštního právního předpisu jako “nezávislé povolání“. Ţivnostníci přeruší 

nebo zruší své ţivnostenské oprávnění a na základě potvrzení se na Úřad práce registrují. 

Oproti tomu rozhodčí, který prováděl svou činnost, jako nezávislé povolání musí nějakým 

způsob prokázat, ţe tyto příjmy jiţ nemá. Jedna z variant je čestné prohlášení, je však 

v kompetenci toho či onoho Úřadu práce toto prohlášení uznat. Z praxe vyplývá, ţe se úřady 

s tímto krokem příliš neztotoţňují a ţádají nějaké potvrzení buďto z příslušného orgánu 

ČMFS, nebo klubů. Následně, se ještě rozhodčí můţe setkat s kontrolou z Ţivnostenského 

úřadu, zda nelegálně nepodnikal. Uznání činnosti rozhodčího jako “nezávislého povolání“ je 

totiţ rovněţ v kompetenci kaţdého ţivnostenského úřadu samostatně. 

 

4.2.2 Daň z příjmu 

V oblasti zdaňování naráţíme opět na problematické pojmy soustavnost a 

samostatnost. V praxi se totiţ můţeme setkat se zdaňováním podle tří různých norem. Prvním 

způsobem zdanění je  podle §10 odst.1 písm.a) 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu, ve 

znění pozdějších předpisů. „příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu 

movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem 

(samostatně hospodařícím rolníkem).“
23

 

Z praxe víme, ţe někteří rozhodčí takto své příjmy zdaňují. Tento postup však 

povaţuji za velmi hazardní. Pokud by rozhodčí danil svůj příjem podle §10, nepotřebuje 

ţivnostenský list, jeho činnost není povaţována za svobodné povolání, nemusí odvádět 

sociální a ani zdravotní pojištění a co víc, pokud jeho roční příjem nepřesáhne 20 000,-Kč pak 

dle §10 odst.3 písm.a) 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

nemusí svůj příjem danit.  

„Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny a) příjmy podle odstavce 1 

písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč; přitom 

příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím 

období počet včelstev 40, je částka 500 Kč na jedno včelstvo“.
24

 

                                                           
23

 Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů[online]. 2011 , [cit. 2011-3-15].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx > 
24

 Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů[online]. 2011 , [cit. 2011-3-15].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx > 

http://business.center.cz/BUSINESS/PRAVO/ZAKONY/dprij/cast1.aspx#par4
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx
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Všechny výhody, které jsem uvedl, v předešlých řádcích jsou však vyváţeny rizikem, 

ţe při následné kontrole finanční úřad neshledá činnost fotbalového rozhodčího jako 

nahodilou a rozhodčí se ocitne ve velmi nepříjemné situaci. Bude muset dodanit své příjmy, 

odvést sociální a zdravotní pojištění.To vše zpětně i s penále a ještě můţe být pokutován, ţe 

nesplnil povinnost a neregistroval se na OSSZ a ZP. V extremním případě by ho mohl 

sankciovat i ţivnostenský úřad za nelegální podnikání.  

Druhým způsobem zdaňování se kterým se můţeme v praxi setkat je zdaňování podle 

§7 odst.2 písm.b) 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 

“ Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 

6, jsou: b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních předpisů.“
3 

 Na tuto normu odkazuje rovněţ oficiální výplatnice rozhodčích a delegátů ČMFS. 

Podle této normy jsou zdaňovány osoby vykonávající “nezávislé povolání“. Tento způsob 

zdaňování je podle mě spíše nevýhodný neţ nebezpečný. Nevýhodný je pro rozhodčí 

především proto, ţe si nemohou uplatňovat paušální výdaje ve výši 60% stejně jako 

ţivnostníci. 60% paušální výdaje pro tuto skupinu zavedl pouze „Janotův balíček“ s tím, ţe se 

vztahuje pouze na zdaňovací období roku 2009. Za rok 2010 si rozhodčí mohou odečíst 

paušálně pouze 40%, v případě ţe nebudou uplatňovat skutečné výdaje. 

Posledním způsobem danění je  podle §7 odst.1 písm.b) 586/1992 Sb. zákona o daních 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. “b) příjmy ze živností“
3 

Soudě podle reakcí rozhodčích, si myslím, ţe tímto způsobem zdaňuje nejméně 

rozhodčích. Tento fakt kontrastuje s tím, ţe je to nejvýhodnější a nejbezpečnější způsob 

zdaňování. Takto danící osoby si mohou uplatnit paušální výdaje ve výši 60% i v roce 2010 a 

nehrozí jim sankce z ţivnostenského úřadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://business.center.cz/BUSINESS/PRAVO/ZAKONY/dprij/cast1.aspx#par6
http://business.center.cz/BUSINESS/PRAVO/ZAKONY/dprij/cast1.aspx#par6
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Obr. 4.1  možné danění příjmů rozhodčího z jeho činnosti 
 
 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

4.2.3 Zákon o sociálním a důchodovém pojištění25 

Od 1.1.2009 mají všechny OSVČ dvě povinnosti vůči OSSZ. První je, ţe se musí 

registrovat na OSSZ (viz. kapitola 4.2.1) . Na přihlášku uvedou, zda jde o hlavní či vedlejší 

činnost a v případě, ţe jde o činnost vedlejší, uvedou hlavní zdroj příjmu.  

Zda OSVČ vykonává hlavní či vedlejší SVČ má zásadní vliv na povinnost 

platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a doplatek pojistného. OSVČ vykonávající 

SVČ jako hlavní platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění vţdy, tedy i kdyţ jsou ve 

ztrátě. OSVČ vykonávající SVČ jako vedlejší vzniká povinnost platit pojistné a následně 

i zálohy v případě, ţe její příjmy po odpočtu výdajů činily v roce 2010 alespoň 56 

901 Kč. Tato rozhodná částka je stanovena pro výkon činnosti po dobu 12 kalendářních 

měsíců. Z ní se odečte 1/12 za kaţdý kalendářní měsíc, ve kterém OSVČ nevykonávala 

vedlejší činnost, měla nárok na výplatu nemocenského nebo PPM z nemocenského pojištění 

OSVČ. Pak pravidelně v ročních intervalech musí plnit svou druhou povinnost a tou je podání 

                                                           
25

 Zdroj: Intrenetové stránky ČSSZ [ online]. 2011,[cit. 2011-03-12].  

Dostupné z < http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/osvc-ceka-podani-

prehledu-za-rok-2010-co-se-zmeni.htm > 

 

Možné pohledy na danění příjmů 
rozhodčího

§6 ZDP příjmy ze závislé činnosti a 
obdobné činnosti

§7 odst.1 ZDP příjmy z podnikání

§7 odst.1 ZDP příjmy z jiné samostatně 
výdělečné činnosti

§10 ZDP ostatní příjmy

http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/osvc-ceka-podani-prehledu-za-rok-2010-co-se-zmeni.htm
http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/osvc-ceka-podani-prehledu-za-rok-2010-co-se-zmeni.htm
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hlášení o ročních zdanitelných příjmech. Podle tohoto hlášení pak OSSZ rozhodne, zda 

budete odvádět sociální a důchodové pojištění či nikoliv.  

Od 1. 1. 2011 je OSVČ vykonávající vedlejší činnost a účastná nemocenského 

pojištění, povaţována za OSVČ vykonávající hlavní činnost a je tedy povinna platit zálohy na 

pojistné. 

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude v měsíci podání 

Přehledu za rok 2010 a následující měsíce platit minimálně 1 807 Kč. Pro OSVČ 

vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na 

důchodové pojištění v měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce činit 723 

Kč. Tento podnikatel bude v roce 2011 povinen platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k 

účasti na pojištění na rok 2011 nebo pokud jeho příjem po odpočtu výdajů byl v roce 2010 

alespoň 56 901 Kč (výkon činnosti po 12 kalendářních měsíců). 

Minimální měsíční vyměřovací základ v měsíci podání Přehledu za rok 2010 činí 6 

185  Kč pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2 

474 Kč. 

OSVČ si od 1. 1. 2011 určuje měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové 

pojištění. Měsíční vyměřovací základ nemůţe být niţší neţ 50 % průměrného daňového 

základu dosaţeného v předchozím kalendářním roce, nejméně však ve výši stanoveného 

minima a nemůţe být vyšší neţ 1/12 maximálního vyměřovacího základu. 

Maximální vyměřovací základ za rok 2010 pro pojistné na důchodové pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí částka ve výši 72násobku průměrné mzdy, 

tj. 1 707 048 Kč. 

OSVČ můţe platit zálohy na delší neţ měsíční období, ale vţdy jen do budoucna a 

nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ 

oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení. Uvede, za které měsíce a jakou částku za 

jednotlivé měsíce platí. V praxi to také znamená, ţe nebude jiţ moţné pro rok 2011 pouţít 

přeplatek na úhradu záloh aţ do června následujícího roku, jako tomu bylo nyní, ale nejdéle 

do prosince 2011. 

Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, můţe jí za to  OSSZ uloţit  pokutu aţ 

20 000 Kč nebo - při opětovném nesplnění povinnosti - aţ 100 000 Kč. Doplatek na pojistném 

musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za 

předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí 

v niţší výši, neţ měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za kaţdý kalendářní 

den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %. Penále se platí ode dne následujícího po 
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dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále ze záloh se naposledy 

platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve). 

 

4.2.4 Nemocenské pojištění26 

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ je v součastné době dobrovolná. Pojistné na 

nemocenské pojištění se  neplatí společně se zálohou na důchodové pojištění a na výši 

pojistného nemá vliv příjem dosaţený v předcházejícím kalendářním roce. Splatnost 

pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. 

Od 1. 1. 2011 se změnila sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, a to z 1,4 

% na 2,3 %. Z tohoto důvodu se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské 

pojištění, přestoţe minimální měsíční základ zůstává nezměněn. Od měsíce ledna 2011 je 

stanovena minimální platba ve výši 92 Kč (v roce 2010 to byla částka 56 Kč). Pokud si OSVČ 

nezvýšila platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21. 2. 2011, kdy bylo 

splatné pojistné za měsíc leden 2011, alespoň na částku 92 Kč, zanikne jí účast na 

nemocenském pojištění dnem 1. 1. 2011. 

 

4.2.5 Zdravotní pojištění 

Podle součastné legislativy České republiky se zdravotní pojištění odvádí ze všech 

zdanitelných příjmů mimo těch, které poplatník přijme na základě dohody o provedení práce. 

Pro rozhodčí z tohoto faktu vyplývají stejné dvě povinnosti, které mají vůči OSSZ. To 

znamená, musejí se registrovat a jednou ročně podat přehled zdanitelných příjmů. Ze zisku 

poté zdravotní pojišťovně odvedou 6,75% (pro zdaňovací období 2011). 

4.2.6 Silniční daň  

Plátcem silniční daně můţe být jak fyzická tak právnická osoba, jelikoţ obě mohou 

být majiteli vozidla. Je tedy zapotřebí rozlišit kdo a kdy musí silniční daň platit.  

“Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla a jejich 

přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li 

používána k podnikání anebo k jiné samostatné výdělečné činnosti (dále jen "podnikání") 

nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí 

                                                           
26

 Zdroj: Intrenetové stránky ČSSZ [ online]. 2011,[cit. 2011-03-12].  

Dostupné z < http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/osvc-ceka-podani-

prehledu-za-rok-2010-co-se-zmeni.htm > 

 

http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/osvc-ceka-podani-prehledu-za-rok-2010-co-se-zmeni.htm
http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/osvc-ceka-podani-prehledu-za-rok-2010-co-se-zmeni.htm
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příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle 

zvláštního právního předpisu.“
27

 §2 odst.1 č. 16/1993 sb. Zákon o silniční dani. 

  

Fyzické osoby  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe silniční daň musí platit všichni ti, kteří nepobírají pouze 

cestovní náhrady či příspěvek na cestovné ale také mají odměnu za činnost s cestovným 

spojenou. Jako příklad můţeme opět uvést rozhodčí, pobírají jak cestovné, tak odměnu. V 

takovémto případě se vozidlo sudího stává předmětem daně silniční.  

Oproti tomu například automobil rodiče, jeţ vozí své dítě na tréninky nebo jej dopraví 

na zápas, a dostane za to od klubu příspěvek, rozhodně předmětem daně silniční není. Pokud 

tedy za to ještě nepobírá odměnu jako vedoucí muţstva. 

 

Právnické osoby  

Právnické osoby silniční daň platí vţdy. Výjimkou můţe být pouze občanské sdruţení, 

které vyuţívá vozidlo prokazatelně pouze pro účely hlavní činnosti a zároveň v této činnosti 

není ziskové. 

 

4.2.7 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (DPH) je základem nejen nepřímého zdanění v České 

republice, ale zároveň i základem celé daňové soustavy. U nás je tato daň doplněna 

spotřebními daněmi, které jsou uplatněny na vybrané výrobky spotřebního charakteru.  

Platná právní úprava vychází ze zákona o dani z přidané hodnoty
28

 (dále jen „ZDPH“), 

který upravuje základní definice, pojmy a povinnosti plátců daně. Předmětem daně jsou 

zdanitelná plnění: 

 dodání zboţí nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v draţbě (dále jen 

"převod nemovitosti") za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

 poskytnutí sluţby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

 pořízení zboţí z jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") za 

úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

                                                           
27

 Zdroj: Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční [online]. 2011 , [cit. 2011-3-13].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicnidan/zakon.aspx > 
28

 Zdroj: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty[ online]. 2011,[cit. 2011-03-13].  

Dostupné z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/  > 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicnidan/zakon.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/
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ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla zaloţena nebo zřízena za 

účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu 

za úplatu osobou nepovinnou k dani, 

 dovoz zboţí s místem plnění v tuzemsku.
29

 

Aby bylo plnění zdanitelné, musí být tyto tři podmínky splněny kumulativně a musí 

být patrný úmysl plátce takové plnění uskutečnit. 

Pro účely ZDPH je důleţité, zda příslušná činnost je „ekonomickou činností“. 

Definice obsaţená v § 5 odst. 2 ZDPH však ve svém výčtu činností činnosti rozhodčích přímo 

nezmiňuje. Je ovšem pravdou, ţe výčet je pouze demonstrativní a rozhodčí činnost by zcela 

jistě do kategorie nezávislé činnosti zahrnout šla. Jednoznačně ale za ekonomickou činnost 

povaţována není, vzhledem ke své povaze blízkosti sportu. Je nutné zkoumat podmínky, za 

kterých se z pohledu ZDPH o sportovní činnost a činnosti se sportem související jedná, a kdy 

se jedná o ekonomickou činnost. 

Ekonomickou činnost vykonávají mimo jiné „osoby poskytující sluţby“. Sluţbou se 

pro účely ZDPH rozumí „všechny činnosti, které nejsou dodáním zboţí nebo převodem 

nemovitostí“.
30

 Za sluţbu lze tedy povaţovat např. pořádání sportovních akcí, provozování 

sportovních zařízení, stadionů půjčování sportovních potřeb apod.
31

 

Jedním z hlavních znaků ekonomické činnosti uvedeným v § 5 odst. 2 ZDPH je její 

„soustavnost“. Výklad k tomu, jak chápat „soustavnou činnost“ však ZDPH nepodává. 

Z uvedeného lze usoudit, ţe příleţitostná sportovní činnost jiţ nemusí být nutně povaţována 

za činnost ekonomickou. 

Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti (pokud ZDPH nestanoví v § 5a jinak).
32

 O osobu 

podléhající dani se tedy jedná v případě rozhodčího, jehoţ činnost je podnikáním nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností, pokud uskutečňuje samostatně ekonomickou činnost 

(závislá činnost není pro účely DPH povaţována za ekonomickou činnost
33

). 

Pokud je subjekt osobou povinnou k dani, nastává otázka, za jakých podmínek se 

zaregistrovat jako plátce DPH. V zásadě se rozlišuje registrace povinná, kdy subjekt musí 

                                                           
29

Zdroj: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty[ online]. 2011,[cit. 2011-03-13].  

Dostupné z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h1.aspx >  
30

Zdroj: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty[ online]. 2011,[cit. 2011-03-13].  

Dostupné z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d3.aspx >   
31

 Zdroj:Pelcl L. Sportovní činnost a daň z přidané hodnoty. Daně a právo v praxi, 2007, č. 1, s. 24. 
32

 Zdroj: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty[ online]. 2011,[cit. 2011-03-13].  

Dostupné z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d1.aspx >   
33

 tamtéţ 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h1.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d3.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d1.aspx
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podat přihlášku k registraci a stává se plátcem DPH (§ 94 a 95 ZDPH), a registrace 

dobrovolná, kdy můţe podat přihlášku k registraci a můţe se stát plátcem DPH, pokud to 

ZDPH dovoluje. § 94 odst. 1 stanoví, ţe plátcem se stává osoba povinná k dani, která má 

sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejíţ obrat za nejvýše 12 kalendářních 

měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč (v budoucnu se uvaţuje o 750 000 Kč). Jinak je od 

DPH osvobozena. Výčet výnosů (popřípadě příjmů), které se do obratu nezapočítávají, uvádí 

§ 51 ZDPH. 

4.3 Povinnosti vztahující se k ukončení činnosti 

Stejně jako na začátku či v průběhu činnosti má rozhodčí určité povinnosti vyplývající 

z legislativy ať uţ té fotbalové či obecně platné v České republice. 

Jako první by měl rozhodčí oznámit ukončení činnosti příslušné organizační jednotce 

ČMFS, pod kterou organizačně spadá. Toto je dobré udělat jiţ v časovém předstihu, aby byl 

ČMFS schopen nahradit rozhodčího jiným.  Poté co rozhodčí ohlásí konec činnosti, ČMFS ho 

vypíše z rozhodčí listiny. Oprávnění bude rozhodčímu platit ještě do doby, neţ mu propadne 

licence. Ta mu propadne vzhledem k tomu, ţe neprojde přezkoušením, které se koná kaţdý 

rok. 

U orgánů veřejné moci je zcela na vůli rozhodčího kdy ukončení své činnosti ohlásí, 

musí ale počítat s tím, ţe dokud ukončení neohlásí, budou na něj úřady pohlíţet stejně jako by 

činnost vykonával. Z toho vyplývá povinnost platit případné zálohy na pojištění a podávání 

výkazů dle termínů uvedených zákonem. 

Při ohlášení ukončení činnosti na OSSZ a ZP se rozhodčí často potýkají s problémy. 

Zejména s tím, ţe nemají úřadům jak prokázat faktické ukončení činnosti. Nemají potvrzení o 

ukončení ţivnosti ani ukončení jakékoliv smlouvy. V takovýchto problematických případech 

se úřady většinou spokojí s čestným prohlášením svazu či rozhodčího.  

4.4 Příjmy rozhodčího 

S posuzováním příjmů rozhodčího dle jednotlivých skupin daně z příjmů jsou spojeny 

četné problémy, rozhodující je zkoumat právní postavení rozhodčího vůči sportovní 

organizaci. Velice často se stává, ţe rozhodčí je v určitém právním vztahu s několika 

sportovními organizacemi současně, a to vůči kaţdé z nich v odlišném od ostatních. V případě 

vzniklého sporu o druh zdanitelných příjmů rozhodčího by mělo být vodítkem zejména to, 

zda rozhodčí při své činnosti fakticky vystupuje pod svým jménem, na vlastní odpovědnost či 

nikoliv a zda tak činní soustavně. V základní rovině je tedy moţné rozlišovat mezi 

rozhodčími, kteří jsou v záloze připraveni na „záskok“ a rozhodčími pravidelně vykonávající 
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svou činnost. I toto je však sporné neboť kaţdý rozhodčí, oprávněný vykonávat činnost 

rozhodčího, musí mít licenci a jiţ drţba samotné licence je důkazem opakované činnosti nebo 

alespoň jejího zamýšlení.  Vţdy je důleţité důkladně zhodnotit faktický stav oproti stavu 

formálnímu.  Je jasné, ţe by české daňové zákony měly umět rozlišit mezi rozhodčím 

v produktivním věku, který odřídí 2-3 utkání za víkend a vydělá si svou činností i stovky tisíc, 

a rozhodčím, který píská jen v případě, ţe svaz nemá pro dané soutěţní kolo dostatek 

rozhodčích. Po pečlivém posouzení je pak třeba přiřadit zdanitelné příjmy podle povahy 

vztahu buď pod § 6, nebo pod § 7 ZDP v případě rozhodčích, kteří svou činnost vykonávají 

opravdu pravidelně, případně pod § 10 ZDP – u rozhodčích, kteří zaskočí max. jednou do 

roka za své kolegy.  

Byť to není tolik časté jako u sportovců i rozhodčí mívají příjmy, které lze označit 

jako příjmy z reklamy. Někteří rozhodčí poskytují například prostřednictvím různých nápisů 

na svém oblečení reklamu firmám, které za tuto reklamu poskytují rozhodčímu peněţní či 

nepeněţní sponzoring. Jedná se o poskytování sportovního oblečení zdarma, poskytování 

různých zvýhodnění, sportovních potřeb atd. 

 

4.4.1 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

Definice „osoby samostatně výdělečně činné“ (dále jen OSVČ) není pro daňové účely 

vymezena v ţádné legislativě ČR. Ze zákona o dani z příjmů je moţné vzhledem k povaze 

činnosti rozhodčího dovodit, ţe rozhodčí jako OSVČ by mohl být osoba provozující ţivnost 

(§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP), anebo osoba vykonávající nezávislé povolání (§ 7 odst. 2 písm. b) 

ZDP).  

 

4.4.2 Sportovec jako OSVČ provozující živnost 

Pokud by se měli příjmy rozhodčího danit podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP, pak musíme 

bezpochyby vycházet z ţivnostenského zákona (ŢZ)
 34

, neboť musíme zkoumat, zda jsou 

splněny podmínky stanovené tímto zákonem. Důleţité je definovat co je vlastně ţivnost a jak 

je vymezena ţivnostenským zákonem. V § 3 a §4 ŢZ sportovní činnost mezi činnosti, které 

ţivností nejsou, výslovně uvedena není. Proto je nutné jít hlouběji a posoudit rozhodčí činnost 

podle § 2 ŢZ a poměřovat základní znaky pozitivní definice ţivnosti. Ta je vymezená jako: 

                                                           
34

 Zdroj: Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání [online]. 2011,[cit. 2011-03-13].  

Dostupné z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/  >  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/
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„soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 

účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

Dalším předpokladem je splnění podmínek provozování ţivnosti. Ţivnostenský zákon 

vymezuje podmínky všeobecné a zvláštní. Proto, aby daný subjekt mohl ţivnost vykonávat, 

musí splňovat podmínky všeobecné: 

 dosaţení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům,  

 bezúhonnost.
35

 

Musíme vzít v úvahu také podmínky zvláštní
36

, definované ţivnostenským zákonem 

nebo jinými předpisy.  

Překáţkou pro pojetí rozhodčích jako ţivnostníků můţe být zejména naplnění 

podmínky dosaţení minimální věkové hranice 18 let. Je celkem početná skupina rozhodčích, 

kteří nedosáhli věkové hranice 18 let ale i přesto utkání řídí. 

Jako největší problém bych však uvedl, podmínky provozováni ţivnosti samostatně, 

vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Vzhledem k tomu, ţe tyto parametry ţivnosti 

nejsou ţádným způsobem definovány a názory na posuzování těchto parametrů má kaţdý 

úřad jiný, rozhodl jsem se napsat dotaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 

financí, jaký je jejich náhled na tuto problematiku. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu má na celou problematiku náhled takový, ţe pokud 

jde o §2 ŢZ, pak podle tohoto paragrafu rozhodčí nenaplňuje podmínky samostatnosti a 

vykonávání činnosti pod svým jménem, jelikoţ je na zápasech vyslancem ČMFS, kterým je 

rovněţ odměňován (viz. příloha č. 2.). Toto je pro mne velice zajímavé vyjádření, neboť 

pominu li chybný argument, ţe jsou rozhodčí odměňováni svazem, pak Ministerstvo 

průmyslu a obchodu jednoznačně říká, ţe jde o závislou činnost. 

Rozhodl jsem se tedy napsat na Ministerstvo financí jako nejvyšší správní úřad pro 

finanční úřady a dotázat se jej na to, podle kterého § zákona o dani z příjmu by měli být 

příjmy rozhodčího daněny a přiloţil jsem odpověď Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Odpověď přišla nejasná a v jednom bodě naprosto nepochopitelná, nedokáţu si představit, ţe 

by rozhodčí podepsal s domácím klubem dohodu o provedení práce, v takovém případě by 

vzájemný vztah upravoval zákoník práce a domácí klub by mohlo rozhodčímu nařídit, aby jim 

odpískal, co bude chtít. Jediné co vyplynulo z dopisu poměrně konkrétně, byl fakt, ţe pokud 

                                                           
35

 Zdroj: Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání [online]. 2011,[cit. 2011-03-13].  

Dostupné z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx >  
36

 tamtéţ 
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by chtěl rozhodčí své příjmy danit podle §10, pak by musel opravdu prokazatelně doloţit, ţe 

příjem je nahodilý. Konkrétní odpověď se mi tak najít nepodařilo. 

O tom, ţe se o rozhodčím jako ţivnostníkovi uvaţovalo, jednoznačně svědčí i příloha 

č. 4 nařízení vlády obsahující seznam Obsahových náplní ţivností volných podle jednotlivých 

činností.
37

 V příloze pod číslem 74 figuruje jako jedna z obsahových náplní „Provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“. Zde je uvedeno: 

„Zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci 

a rekondici (například atletických a zimních stadionů, tělocvičen, plaveckých bazénů, 

koupališť, fit-center) a jejich pronajímání k bezprostřednímu použití spotřebiteli 

k provozování sportovní a tělovýchovné činnosti a k regeneraci a rekondici. Při provozování 

tělovýchovných zařízení a zařízení pro regeneraci a rekondici kromě výše uvedených činností 

i činnosti spojené s poradenstvím a metodikou nabízené služby. Organizování a pořádání 

sportovních soutěží a činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu. Činnost agentů a agentur 

zastupujících výkonné sportovce za účelem zajištění účasti na sportovních soutěžích 

a podobně. Činnost výkonných sportovců, případně rozhodčích, provozovaná samostatně a za 

účelem dosažení zisku. 

Obsahem činnosti není poskytování tělovýchovných služeb (činnost trenérů) ani 

činnost amatérských výkonných sportovců. “
38

 

Moţnost rozhodčího získat ţivnostenské oprávnění v rámci ţivnosti volné číslo 74 je 

otázkou náhody a především konkrétního úředníka, se kterým dotyčný rozhodčí jedná. 

Někteří rozhodčí o ţivnostenské listy ţádali a byly jim vystaveny, další o ně neţádali, ale jsou 

za to perzekuováni a poslední o ně ţádali ale marně.   

Získání ţivnosti přináší pro rozhodčího významné důsledky. Především je dle § 2 odst. 

2 obchodního zákoníku
39

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, ex lege 

podnikatelem. S tím souvisí také vznik povinnosti vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. e) 

zákona o účetnictví 
40

, za splnění podmínek zde uvedených. Jejich příjem jako příjem z 

podnikání bude nutné posuzovat také z pohledu předpisů o sociálním a zdravotním pojištění. 

V součastné době rovněţ budou moci uplatnit paušální náklady ve výší 60% a především 

                                                           
37

 Zdroj: Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví seznam oborů ţivností volných, ve znění pozdějších 

předpisů. 
38

 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví seznam oborů ţivností volných, ve znění pozdějších 

předpisů. 
39

 Zdroj:Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [online]. 2011 , [cit. 2011-3-25].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/ > 
40

 Zdroj:Zdroj:Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [online]. 2011 , [cit. 2011-3-26].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast1.aspx > 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/
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nebudou mít problém se zařazením mezi uchazeče práce a pobíráním podpory 

v nezaměstnanosti v případě, ţe ztratí zaměstnání. 

 

4.4.3 Rozhodčí jako OSVČ vykonávající nezávislé povolání 

 

Pokud rozhodčí vykonává svou činnost jako OSVČ ale nevyřídí si ţivnostensky list, 

pak je na jeho příjmy nejčastěji pohlíţeno jako na příjmy z výkonu nezávislého povolání. 

Příjmy z výkonu nezávislého podnikání upravuje § 7 odst. 2 písm. b) ZDP. Alternativou 

k tomuto pohledu na příjmy rozhodčího bez ţivnostenského listu je zařazení těchto příjmů 

pod §6 ZDP, tímto případem se ovšem podrobněji zabývám aţ v následující kapitole.  

Výkon nezávislého povolání není ţivností ani podnikáním podle zvláštních předpisů. 

Na rozdíl od ţivnosti není k výkonu takovéto ekonomické činnosti zapotřebí ţádné zvláštní 

povolení či potvrzení.  Osoba vykonávající nezávislé povolání by měla být při výkonu svého 

povolání samostatná. Není však zřejmé, jestli musí vykonávat svou činnost vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost. Názory na právní postavení rozhodčích jako osob vykonávajících 

nezávislé povolání nejsou jednotné. Pochybnosti panují o splnění jiţ výše zmíněných 

podmínek nezávislosti činnosti rozhodčího a vykonávání rozhodčí činnosti vlastním jménem. 

Pokud by nebyla naplněná podmínka samostatnosti pak, by se jednalo o příjmy dle §6. Pokud 

by byla naplněna podmínka vykonávání činnosti vlastním jménem pak by zcela jistě mohl být 

rozhodčí povaţován za ţivnostníka a jeho příjmy za příjmy z podnikání. 

Pochybnosti vyvolávají především ČMFS a valná část ţivnostenských úřadů. 

Nominaci rozhodčích k jednotlivým utkáním a vzájemná spolupráce rozhodčích při zápase je 

podle těchto organizací jednoznačným důkazem vykonávání činnosti rozhodčích pod jménem 

ČMFS. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se objevují názory, ţe na rozhodčí nelze 

nahlíţet jako na osobu provozující ţivnost, neboť nejsou zcela naplněny všechny znaky 

ţivnosti viz. přílohy č. 2. a 3.  Jak jsem jiţ uvedl výše, z ustanovení § 7 odst. 2 ZDP 

nevyplývá, zda se musí jednat o výkon činnosti vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

Pokud by tomu tak nebylo, pak by zcela jistě bylo moţné příjem z činnosti rozhodčího do 

příjmů z výkonu nezávislého povoláni zařadit. Kolize se zákonem nastává i z dalších důvodů.  

Důkaz pro toto tvrzení nalezneme například v ZDP, který v § 4 odst. 1 písm. f). Pro 

lepší pochopení příkladu je třeba si uvědomit, ţe rozhodčí mívají také příjmy ze sportovních 

soutěţí. Není výjimkou, odměňování nejlépe hodnocených rozhodčích turnaje či ligy.   V jiţ 

uţ zmíněném § 4 odst. 1 písm. f) ZDP se uvádí, ţe od daně z příjmu jsou osvobozeny ceny ze 
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sportovní soutěţe v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěţe u 

poplatníků, u nichţ je sportovní činnost podnikáním. Dále odkazuje na § 10 odst. 8, který 

říká, ţe ceny ze sportovních soutěţí přijaté poplatníky, u nichţ je sportovní činnost 

podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností, se povaţují za příjmy podle § 7. 

Pohlíţí tedy na rozhodčího jako na OSVČ. 

Na rozdíl od ţivnostníků se rozhodčí vykonávající rozhodčí činnost jako nezávislé 

povolání nestanou ex lege podnikateli. Zákon o účetnictví jim tedy dává moţnost rozhodnout 

se, zda povedou účetnictví či nikoliv.
41

  

Takové postavení rozhodčího je pro kluby i ČMFS ekonomicky výhodnější, 

především pro, ţe nemusejí za rozhodčí hradit pojistné na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti, pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na důchodové pojištění. Tyto 

částky si hradí rozhodčí sám a teoreticky jsou tedy i celkové náklady na práci rozhodčího 

menší neţ v případě, kdy by působil v pozici zaměstnance. 

 

4.4.4 Příjmy ze závislé činnosti 

 

O zařazení příjmů rozhodčích do § 6 odst. 1 písm. a) ZDP se snaţí především finanční 

úřady. Dle současného znění výše uvedeného paragrafu a zákona patří mezi příjmy ze závislé 

činnosti fyzické osoby příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, sluţebního 

nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichţ poplatník při výkonu práce pro plátce 

příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci ţáků a 

studentů z praktického výcviku…příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo 

dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) aţ c) nebo funkce bez ohledu na to, zda 

plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, 

u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.
42

 Základní podmínkou chápání 

příjmů rozhodčího jako příjmů ze závislé činnosti, je tedy závislost či podřízenost 

zaměstnance, v tomto případě rozhodčího, zaměstnavateli, tedy ČMFS či klubu, přičemţ 

nezáleţí na tom, kdo je plátcem mzdy. 

Finanční úřady své tvrzení, ţe příjmy fotbalových rozhodčích jsou příjmy ze závislé 

činnosti, opírají rovněţ o fakt, ţe rozhodčí nemají s nikým uzavřeny ţádné smlouvy, dokonce 

ani inominátní, které jsou velmi časté u sportovců. Tito jsou i díky existenci smluv, úřady 
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 Zdroj:Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [online]. 2011 , [cit. 2011-3-26].   
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veřejné moci vnímáni jako vykonavatelé nezávislého povolání s větší benevolencí. Dle mého 

mínění smlouvy nejsou uzavírány záměrně. Mezi rozhodčími a  kluby smlouvy sepsány být 

nemohou, rozhodčí musí být osoba nezávislá. Pokud by byly sepsány smlouvy s ČMFS, pak 

by z ustanovení smluv bylo nejspíše patrné, ţe jde o činnost závislou. Rozhodčí dle tvrzení 

ČMFS v soutěţích nevystupují vlastním jménem a také jejich výkony jsou veřejností chápány 

jako výsledky ČMFS. Ve smlouvách by musely být uvedeny typické povinnosti zaměstnance 

jako např. vykonávat rozhodčí činnost podle pokynů rozhodčí komise či jiného příslušného 

řídícího orgánu, podrobit se danému organizačnímu reţimu, pečovat o své zdraví a fyzickou 

kondici apod. Bylo by tedy zřejmé, ţe je splněna podmínka podřízenosti, která je typická pro 

pracovněprávní, nikoliv obchodní vztahy. Rozhodčí by tak byl z pohledu zákona o daních 

z příjmů povaţován za „zaměstnance“. 

V 90. letech se v souvislosti s danou problematikou objevilo řešení v podobě tzv. 

švarcsystému
43

, jehoţ podstatou je najímání osob samostatně výdělečně činných namísto 

uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci podle zákoníku práce, čímţ docházelo k úsporám 

na povinných odvodech za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění. V současné době, jiţ 

toto řešení není zcela přijatelné. Byl přijat nový zákoník práce (ZP), který stanovuje, ţe 

závislá práce můţe být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu.
44

 

Lze tedy konstatovat, ţe obsahově odpovídá vztah mezi rozhodčím a ČMFS či klubem 

charakteristice pracovněprávního vztahu, ačkoliv praxe je zcela odlišně. Otázkou zůstává, zda 

aplikace českých pracovněprávních předpisů je pro činnost rozhodčího nejvhodnější. 

Vezmeme-li v úvahu obsah zákoníku práce, pak na rozdíl od sportovců, u kterých můţeme 

nalézt celou řadu problémů, zejména nemoţnost klubů drţet hráčská práva, je pro rozhodčí 

tento typ vztahu akceptovatelný.  

Je zřejmé, ţe i tato varianta, ve které se na rozhodčího nahlíţí jako na účastníka 

pracovněprávního vztahu skýtá řadu nejasností, které by se museli doladit. Z pohledu věcného 

i právního je ale zcela evidentní, ţe by měl být tento směr vnímán mnohem váţněji neţ 

doposud. Vymezení § 6 odst. 1 písm. a) ZDP definuje nejen příjmy z pracovního poměru, ale 

i příjmy z poměru obdobného, v němţ poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je 

povinen dbát příkazů plátce. Právní povaha těchto vztahů není v ZDP definována, proto je 
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nutno základní charakteristiky dovodit výkladem. K tomuto vydalo dne 10. srpna 2005 pokyn 

č. D- 285. Pokyn řeší nedostatečné vymezení pojmů činnosti obdobné pracovněprávního 

vztahu.  

 

 

Dosavadní znaky rozšiřuje o tyto:
45

 

 

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

a nese odpovědnost související s její činností, 

 fyzická osoba má ve vztahu k plátci příjmu obdobné postavení jako 

zaměstnanec, 

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

způsobem běţným při odměňování osoby v pracovně-právním vztahu, 

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

fyzické osobě poskytovány plátcem příjmu, 

 vztah mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou je dlouhodobý anebo soustavný, 

resp. fyzická osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze pro jednoho plátce 

příjmu, a to osobně nebo prostřednictvím spolupracující osoby ve smyslu § 13 

zákona o daních z příjmu. 

 

Nejaktuálnější judikát, který jsem k této problematice našel, vydal Nejvyšší správní 

soud, který rozhodoval ve věci kasační stíţnosti. Soud tehdy definoval činnost obdobnou 

činnosti závislé takto: „Krajský soud v napadeném rozsudku dospěl k závěru, že za příjmy ze 

závislé činnosti podle § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů lze označit jednak příjmy, které 

splňují pojmové znaky závislé činnosti [písm. a)], jednak příjmy, které některé z těchto znaků 

postrádají, avšak zákonodárce je za příjmy ze závislé činnosti výslovně označil [písm. b)-d)]. 

Při posouzení, zda se v daném případě jedná o příjmy podle § 6 nebo podle § 7 zákona o 

daních z příjmů, vycházel krajský soud z toho, že za příjmy z podnikání podle § 7 je třeba 

považovat příjmy z činnosti charakterizované tím, že je vykonávána nezávisle, pod vlastním 

jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka...“
46

 

Jak vyplývá z obou výše uvedených odstavců, zda daný právní vztah můţe spadat do 

skupiny „vztahu obdobných závislé činnosti“ ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) ZDP je nutno 
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posoudit jeho skutečný, účastníky zamýšlený vztah včetně jeho faktického obsahu, a nikoli 

pouze stránku vnější. Je-li účastníky navenek předstíráno něco jiného, neţ co skutečně 

obsahem svého právního vztahu učinili. Nejvyšší správní soud ve výše uvedeném rozhodnutí 

vychází z hmotného posouzení věci a odvolává se na jednu ze základních zásad daňového 

řízení – zásadu objektivní pravdy, kdy při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se 

bere v úvahu vţdy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro 

stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho.
47

 

Na základě provedeného rozboru lze závěrem konstatovat, ţe pro daňové účely se 

chápání závislé činnosti rozhodčího v rámci „poměru obdobného“ jeví vhodnějším neţ 

v případě poměru pracovního. Pro kluby či ČMFS by to znamenalo povinnost sráţet zálohy 

na daň ze závislé činnosti a povinnost platit pojistné, vyplývající z předpisů upravujících 

sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. 

Důleţité je na tomto místě zmínit také určitá specifika rozhodčí činnosti, která by 

mohla být vodítkem pro závislost dle pokynu č. D - 285 Ministerstva financí České republiky. 

Rozhodčí dostává úkoly od ČMFS, respektive komise rozhodčích. Musí splňovat kritéria, 

která mu tato komise uloţí. Odměna je stanovena tabulkově. Činnost vykonává opakovaně 

mnohdy po dobu několika let. Jediným sporným bodem tak zůstává, materiální zázemí 

k činnosti. Rozhodčí si většinou dresy kupují nebo je dostávají od sponzorů, stejně tak 

kopačky, mikroporty, píšťalky, hodinky. 

4.4.5 Ostatní příjmy 

Příjmů daněných podle § 10 ZDP je celá řada. Drtivá většina těchto příjmů má 

společných rys, kterým je jednorázovost, nahodilost.  Jedná se o příjmy zvyšující majetek 

fyzické osoby. V pořadí analytického členění příjmů fyzických osob jsou ostatní příjmy aţ na 

posledním místě. Svědčí o tom i samotný úvod § 10 ZDP: „Ostatními příjmy, při kterých 

dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména.“
48

 

Příjmy plynoucí z činnosti rozhodčího jsou poměrně často řazené také pod  § 10 odst. 

1 písm. a) ZDP.. Kritérium příleţitosti obsaţené v daném ustanovení můţe v praxi někdy 

působit problémy. Dle názoru teoretiků je nutno příleţitostnou činností chápat takto: „činnost, 

která jednak není provozována pravidelně a opakovaně a příjmy z ní pocházející nejsou 
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jediným poplatníkovým příjmem.“
49

 Za projev soustavné činnosti se zároveň povaţuje i 

samotné drţení licence či oprávnění k vykonávání odborné činnosti, jeţ je zdrojem příjmů i 

v případě kdy není činnost vykonávána. Znak pravidelnosti či opakování je proto výrazným 

omezením pro zařazení příjmů plynoucí z činnosti rozhodčích pod § 10 ZDP. Pánové Stanjura 

a Topinka toto danění přímo nevyvracejí, ale rozhodně jej nedoporučují. 

Paragraf 10 ZDP je rovněţ velice důleţitý pro řešení otázek týkající se poskytování 

darů rozhodčím (materiálních i finančních). Rozhodčí, který obdrţí dar v souvislosti s 

rozhodčí činností, kterou by prokazatelně byla činnosti příleţitostná zdaňována jako „ostatní 

příjmy podle § 10 ZDP“, nemusí tento dar zdanit jako nepeněţitý příjem podle zákona o 

daních z příjmů, a to na základě ustanovení § 3 odst. 4 ZDP.
50

 Dar se stává předmětem daně 

darovací dle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. V jiných 

případech jsou i dary předmětem daně z příjmů, a to i tehdy přijímá li rozhodčí v souvislosti 

s výkonem závislé činnosti, v souvislosti s podnikáním či výkonem nezávislého povolání. 

V takových případech se dar zdaňují dle § 6, resp. § 7 odst. 1 či odst. 2 ZDP. 

Za výše uvedených podmínek se za tzv. ostatní příjmy fyzických osob mohou 

povaţovat: „ceny ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen 

podmínkami soutěže, anebo jde o soutěže vybrané pořadatelem soutěže. Výjimku tvoří ceny ze 

sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč, pokud nejde o ceny poplatníků, u nichž 

je sportovní činnost podnikáním“.
51

 Jak jsem ale naznačil výše automaticky povaţovat ceny 

ze sportovní soutěţe za „ostatní příjmy“ zdaňované podle § 10 ZDP by nebylo zcela v souladu 

s ZDP. 

 

4.5 Osvobození od daně z příjmů 

 Z příjmů, které jsou předmětem daně, jsou některé příjmy od daně osvobozeny. 

Osvobození příjmů od daně z příjmů fyzických osob jsou uvedena v ustanovení § 4 ZDP   a 

dále pak v souvislosti s jednotlivými druhy příjmů v § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 ZDP. U 

rozhodčích je moţné se setkat jako u většiny lidí s několika druhy osvobození, v přímé 

souvislosti s vykonávanou činností rozhodčích se však s mnoha případy asi nesetkáme. Můţe 

se jednat o tyto případy: 
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 příjmy z prodeje movitých věcí nezařazených do obchodního majetku (§ 4 

odst. 1 písm. c) ZDP), 

 přijaté náhrady škod a pojistná plnění (§ 4 odst. 1 písm. d) ZDP), 

 podpora a příspěvky z prostředků nadací a občanských sdruţení (§ 4 odst. 1 

písm. c) ZDP). 
52

 

 

V případě osvobození od příjmů vztahující se na podporu a příspěvky z prostředků 

nadací a občanských sdruţení je vhodné volit individuální přístup. Pokud podporu či 

příspěvek přijímá rozhodčí, který se vykonáváním činnosti rozhodčího ţiví, je doporučeno 

zahrnout příjem příspěvku mezi zdanitelné příjmy. Výdaje, na jejichţ pokrytí byla podpora či 

příspěvek určen, se následně odečte od základu daně. Rozhodčí, kteří se výkonem činnosti 

rozhodčího neţiví, mohou takový příjem povaţovat za osvobozený.
53

 

Poslední moţností osvobozeného příjmu je osvobození přijatých náhrad a pojistných 

plnění. Nesmí se ale jednat o plnění přijatá jako náhrada za ztrátu příjmu – řada sportovců má 

takové pojistné smlouvy uzavřeny – a náhrada za škodu na obchodním majetku.
54

 

 

4.6 Výdaje související se zdanitelnými příjmy rozhodčího 

Daňově uznatelné výdaje z pohledu ZDP mají u rozhodčího určitá specifika, která 

závisí na přiřazení rozhodčí činnosti pod některý z paragrafů ZDP (viz. kapitola Příjmy 

rozhodčího) a způsobu konstrukce základu daně. Pro vymezení dílčích základů daně je 

nezbytné členit jednotlivé výdaje související s daným druhem příjmů. 

U příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP je situace jednoduchá, neboť otázka výdajů 

je bezpředmětná. Rozhodčí nemusí podávat samostatně daňové přiznání, pokud nemá za 

kalendářní rok vedlejší příjmy vyšší neţ 6000 Kč (§ 38g odst. 2 ZDP). Rozhodčí tak poţívá 

veškerých výhod plynoucích ze zaměstnání. Zejména výhodu, nepeněţních plnění, která je 

většinou moţné zařadit pod příjmy, které nejsou předmětem daně ze závislé činnosti (např. 

náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem závislé činnosti, hodnota pracovního 

oblečení) nebo jsou od daně osvobozeny (v současné době se uvaţuje o zrušení některých 

těchto výhod). Určitou výjimku tvoří bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci. 
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Podle § 6 odst. 6 ZDP totiţ platí, ţe: „Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně 

motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem 

zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc 

poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního 

vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není 

zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, 

která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí 

vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. 

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za 

sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za 

příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-

li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových 

vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních 

cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou 

vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.“
55

 

U stanovování výdajů na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů rozhodčího lze v případě, 

kdy zdaňuje příjmy dle § 7 ZDP, postupovat stejně jako u ostatních OSVČ. Základem daně 

jsou v takovém případě příjmy rozhodčího plynoucí z podnikatelské činnosti, sníţené o 

částky, jejichţ výše je odvislá od toho, zda rozhodčí bude účetní jednotkou, který 

vede účetnictví v zjednodušeném či plném rozsahu, anebo zvolí moţnost, ţe účetní jednotkou 

nebude (povede daňovou evidenci). Výdaje související s příjmy z rozhodčí činnosti 

samozřejmě nejsou veškeré výdaje, které rozhodčí během roku má. Je nezbytné vzít v úvahu 

specifika rozhodčí činnosti.  

Sporné, zato velice časté výdaje rozhodčího jsou výdaje na různé vitamíny, doplňky 

stravy, iontové nápoje, které představují určitý nadstandard oproti „normálnímu“ stravování. 

Názory na tuto problematiku se liší. Někteří specialisté jsou názoru, ţe tento druh výdaje 

s činností rozhodčího natolik souvisí, ţe ho lze přiřadit mezi výdaje daňově uznatelné. 

Tvrzení pomáhá i fakt, ţe je moţno tyto výdaje naprosto separovat o běţného druhu potravy 

či pitného reţimu. Oponenti, povětšinou z řad FÚ, namítají, ţe i ostatní podnikatelské 

subjekty musí být ke své činnosti v dobré fyzické a psychické kondici. Je třeba si ale 

uvědomit, o jaký druh vykonávané činnosti se jedná, a zohlednit specifika dané činnosti. 

                                                           
55

 Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů[online]. 2011 , [cit. 2011-3-26].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx > 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx


33 
 

Pokud by FÚ dané zohlednění neuznávali je to dle mého názoru stejné, jako by neuznali 

pokrývači nákoleníky, protoţe občas si v práci klekne kaţdý. 

Stejný pohled by měli dle mého názoru uplatňovat FÚ i v případě výdajů na sportovní 

materiál, zejména pokud se jedná o sportovní obuv a sportovní oblečení v adekvátním 

mnoţství. V ostatních případech je zapotřebí vţdy posuzovat pečlivě charakter a povahu 

pořizovaného materiálu vzhledem k rozhodčí činnosti. Výdaje na sluţby či materiál, který 

rozhodčí mohou pouţívat i v rámci osobní potřeby (např. poplatky za bazén, saunu, hodinky) 

je nutné prokázat opodstatněnost těchto výdajů a vazbu na dosaţené příjmy. 

Dalším druhem výdajů jsou platby pojistného. Zatímco pojistné placené za pojistky 

vztahující se k náhradě za ušlé příjmy v případě úrazu bude daňově uplatitelné. 

Vztahy rozhodčích vzniklé z uzavření zejména reklamních smluv, kdy je rozhodčímu 

výměnou za jeho souhlas s vyuţitím jeho jména či podoby poskytováno nejrůznější plnění, 

např. sportovní materiál, doprava, pobyty v ubytovacích zařízeních, zapůjčení automobilu atd. 

je třeba v daňovém přiznání tyto poţitky zohlednit jako nepeněţní příjem. Tento krok 

jednostranně zvýší příjmy rozhodčího, proti kterým nelze uplatnit výdaje. Pro obě strany je 

tedy výhodnější, pokud je rozhodčímu vyplacena finanční odměna a zápočtem nebo peněţitou 

úhradou reklamnímu partnerovi se tyto poloţky uplatní ve výdajích. Důraz je kladen na to, 

aby příslušné závazky byly výslovně uvedeny ve smlouvě. 
56

  

V příjmech rozhodčích zdaňovaných dle § 10 nalezneme při uplatňování výdajů určité 

odlišnosti oproti § 7. Základem daně je příjem sníţený o výdaje prokazatelně vynaloţené na 

jeho dosaţení. U §10 nelze uplatnit výdaje na zajištění a udrţení příjmů, především proto ţe v 

§10 se jedná o nahodilé činnosti. Vzhledem k předešlé větě nejde z daňového hlediska 

uplatnit ani ztrátu. Rovněţ nelze uplatnit daňové výdaje procentem ze zdanitelných příjmů. 

  

4.7 Mezinárodní dvojí zdanění 

Stejně jako v jiných oblastech lidského ţivota i ve sportu se začíná masivně projevovat 

globalizace a kosmopolita. V nedávné době vznikly a stále vznikají soutěţe mezinárodního 

rázu a v nich samozřejmě dochází k situacím, kdy dané utkání řídí rozhodčí z různých zemí 

světa. Je tedy nezbytné posuzovat činnost rozhodčího z hlediska mezinárodních příjmů.  

Důleţitým bodem je stanovení kritéria, podle kterého se bude posuzovat, zda se jedná 

o „rozhodčího z České republiky“, anebo o „rozhodčího zahraničního“. V daňové 
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 Zdroj:Stanjura J., Topinka J. Občanská sdruţení ve sportu – právní, účetní a daňové problémy. Praha: 

Olympia, 2001, s. 149. 
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terminologii, zda půjde o„daňového rezidenta“ či „daňového nerezidenta“. Rezidenty České 

republiky ZDP definuje takto: 

„Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají 

alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do 

lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky 

se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze 

usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.“.
57

 

Za těchto podmínek jsou: „Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště 

nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí 

ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“
58

 

Daňovým nerezidentem je fyzická osoba, u níţ to stanoví mezinárodní smlouva, anebo 

(v případě, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak) 

nemá na území České republiky bydliště nebo se zde nezdrţuje více neţ 183 dní 

v kalendářním roce. Takový poplatník platí daň pouze z příjmů, jejichţ zdroj je na území 

České republiky. 
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 Zdroj:Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů[online]. 2011 , [cit. 2011-3-22].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx /> 
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Obr. 4.1 znázorňující poplatníky a rezidenty daně z příjmu v ČR 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V souvislosti s činností rozhodčích, kteří svou činnost uskutečňují v zahraničí, můţe 

docházet ke kolizi legislativy států. V daňové oblasti je výsledkem kolize mezinárodní dvojí 

zdanění. Hlavní příčinou je fakt, ţe státy zpravidla uplatňují zdanění: 

 všech příjmů (zisk, majetek, dědictví) fyzických osob, které mají na území jeho bydliště, 

nebo se na jeho území po určitou dobu zdrţují, bez ohledu na to, zda zdroj těchto příjmů 

je v tuzemsku nebo v cizině (tzv. osobní daňová příslušnost), 

 všechny příjmy, jejichţ zdroj je na území tohoto státu, bez ohledu na to, zda zde příjemce 

má bydliště či sídlo, nebo se po určitou dobu zdrţuje na jeho území nebo v cizině (tzv. 

věcná daňová příslušnost).
59

 

 Zdanění jednoho příjmu na dvou místech tento příjem výrazně sniţuje. S tím souvisí i 

sníţená snaha subjektů působit v zemích, kde nejsou rezidenty. Proto se tomu snaţí státy 

v rámci ekonomického rozvoje zabránit, a to jednostranným opatřením státu nebo pomocí 

smluv o zamezení dvojího zdanění.  

                                                           
59

 Zdroj:Karfíková M. In Bakeš M. a kol. Finanční právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 358. 
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U států preferující jednostranné opatření se zohlední to, ţe příjem rezidenta určitého 

státu byl zdaněn v zahraničí. Česká republika takové opatření má v § 38f ZDP. Vyuţívány 

jsou tyto základní metody: 

 

 Metoda plného zápočtu – Tato metoda je nejméně častou. Daňová povinnost se sníţí o 

daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, a to i kdyţ je vyšší neţ daň vypočtená z příjmů v 

ČR z příjmů ze zdrojů v zahraničí. 

Příklad: 

Podnikatel podléhající dani z příjmu fyzických osob dosáhl za zdaňovací období 2010 
následujících příjmů: 

Příjmy na území ČR 700 000 Kč 

Příjmy ze zahraničí 300 000 Kč 

Celkem 1 000 000 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí (sazba daně 50 %) 150 000 Kč 

Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území 

ČR (700 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 

105 000 Kč (sazba daně 15 %) 

Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území 

ČR (1 000 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 

150 000 Kč (sazba daně 15 %) 

 

Postup výpočtu: 

Celkové příjmy 800 000 Kč 

Daň dle § 16 ZDP 150 000 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí - 150 000 Kč 

Výsledná daňová povinnost v ČR 0 Kč 
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 Metoda prostého zápočtu – Je nejpouţívanější metodou, uplatňuje se zejména u závislé 

činnosti. daňová povinnost se sníţí o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, ale pouze do 

výše částky daně z příjmů vypočtenou dle našeho zákona o daních z příjmů. 

 
 

Příklad: 

Podnikatel podléhající dani z příjmu fyzických osob dosáhl za zdaňovací období 2010 
následujících příjmů: 

Příjmy na území ČR 700 000 Kč 

Příjmy ze zahraničí 300 000 Kč 

Celkem 1 000 000 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí (sazba daně 50 %) 150 000 Kč 

Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území 

ČR (700 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 

105 000 Kč (sazba daně 15 %) 

Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území 

ČR (1 000 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 

150 000 Kč (sazba daně 15 %) 

 

Postup výpočtu: 

Základ daně z príjmů z tuzemska 700 000 Kč 

Základ daně z příjmů ze zahraničí 300 000 Kč 

Celkový základ daně 1 000 000 Kč 

Daň 150 000 Kč 

Podíl příjmů ze zahraničí na celkovém základu 

daně 

30 % 

Maximální výše zápočtu daně 45 000 Kč 

Daňová povinnost v ČR 105 000 Kč 

 

Podíl příjmů ze zahraničí na celkových příjmech: (300 000 / 1 000 000) * 100 = 30 % 

Maximální výše zápočtu daně: 150 000 * 0,3 = 45 000 Kč 

Daňová povinnost v ČR: 150 000 - 45 000 = 105 000 Kč 
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 Metoda vynětí s výhradou progrese – Tato metoda je uvedena ve smlouvě s Itálií, hojně 

se vyuţívá pro příjmy OSVČ. Metoda vynětí s výhradou progrese umoţňuje vyjmout 

příjmy zdaněné v zahraničí ze základu daně, ale z ostatního příjmu se vypočte daň 

procentní sazbou daně. 

 

Příklad: 

Podnikatel podléhající dani z příjmu fyzických osob dosáhl za zdaňovací období 2010 následujících 
příjmů: 

Příjmy na území ČR 700 000 Kč 

Příjmy ze zahraničí 300 000 Kč 

Celkem 1 000 000 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí (sazba daně 50 %) 150 000 Kč 

Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území 
ČR (700 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 

105 000 Kč (sazba daně 15 %) 

Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území 
ČR (1 000 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 

150 000 Kč (sazba daně 15 %) 

 

Postup výpočtu (zprůměrování): 

Celkové příjmy 1 000 000 Kč 

Daň dle § 16 ZDP 150 000 Kč 

Průměrná daňová sazba 15 % 

Daňová povinnost z tuzemských příjmů 105 000 Kč 

 

Průměrná daňová sazba: (150 000 / 1 000 000) * 100 = 15 % 

Daňová povinnost z tuzemských příjmů: 700 000 * 0,15 = 105 000 Kč 
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 Metoda plného vynětí - Metoda se pouţije způsobem, ţe se příjmy, které plynou ze 

zdrojů v zahraničí se vyjmou ze zdanění. Ze samotné definice plyne, ţe je nejméně 

pouţívanou 

 

Příklad: 

Podnikatel podléhající dani z příjmu fyzických osob dosáhl za zdaňovací období 2010 následujících 
příjmů: 

Příjmy na území ČR 700 000 Kč 

Příjmy ze zahraničí 300 000 Kč 

Celkem 1 000 000 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí (sazba daně 50 %) 150 000 Kč 

Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území 

ČR (700 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 

105 000 Kč (sazba daně 15 %) 

Jestliže by měl rezident příjmy pouze z území 

ČR (1 000 000 Kč), pak by zaplatil DPFO 

150 000 Kč (sazba daně 15 %) 

 

Odvedená daň: 105 000 Kč 

 

Pro státy, které jednostranné opatření přijímají, není tato situace výhodná. Obvykle se 

musí vzdát části daňového výnosu z daného příjmu. Státy z těchto důvodů uzavírají 

mezinárodní daňové smlouvy. 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění stanovují přesná kritéria, podle nichţ se právo 

na vybírání daně vyhradí pouze jednomu státu. Státy si tak dohodnou, v jakém poměru si 

daňový výnos rozdělí. Daňové povinnosti tedy stanoví daňové zákony jednotlivých smluvních 

států a uzavřené mezinárodní smlouvy. V české legislativě je toto upraveno v § 37 ZDP, který 

stanovuje: „Ustanovení tohoto zákona se pouţije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána, nestanoví jinak.“  

K 1.1.2011 byla Česká republika smluvní stranou 77 smluv o zamezení dvojího 

zdanění.
60

 Pro tvorbu jednotlivých mezinárodních daňových smluv uzavíraných mezi 

hospodářsky vyspělými státy slouţí jako podklad vzorová smlouva OECD o zamezení 

dvojího zdanění příjmu a majetku. Pro vypracování smluv, které uzavírají hospodářsky 

vyspělé země a země rozvojové, slouţí jako podklad vzorová smlouva OSN o zamezení 
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 Zdroj:Internetové stránky Ministerstva financí [online]. 2011 , [cit. 2011-3-22].   

Dostupný z < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv.html > 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv.html
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dvojího zdanění. Vzorové smlouvy OECD i OSN jsou strukturálně stejné. Druha zmiňovaná 

pouze mnohem více zohledňuje určitá specifika a potřeby rozvojových zemí.
61

  

4.7 Fyzická osoba provozující sportovní činnost v zahraničí 

Pro určení způsobu zdanění je rozhodující rezidenství poplatníka. Určení residenství 

většinou nebývá u rozhodčích problém. Většina rozhodčích svou činnost pravidelně vykonává 

v zemi, kde bydlí a občasně vyjede k zápasům do zahraničí.  

Jak jiţ bylo naznačeno dříve, rozhodčí, který má na území České republiky trvalé 

bydliště, můţe být za daňového rezidenta i v případě, pokud se na území České republiky 

nezdrţuje více neţ 183 dní v daném kalendářním roce. Pro účely ZDP se bydlištěm rozumí: 

„místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se 

v tomto bytě zdržovat“
62

, rozhodčí tak musí důvěryhodně prokázat, ţe má úmysl zdrţovat se 

ve svém trvalém bydlišti v České republice. To platí samozřejmě i obráceně. Pokud rozhodčí 

nemá zájem příjmy dosahované v zahraničí zdaňovat na území České republiky, musí 

prokázat pro daňové účely okolnosti a svůj úmysl se v bydlišti v České republice nezdrţovat. 

Pokud rozhodčí prokáţe, ţe není rezidentem ČR, budou podléhat zdanění v České 

republice pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Na základě smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění se nároky na osvobození nebo sníţení daně přiznávají automaticky. 

Z tohoto vyplývá, ţe rozhodčí nemusí o úlevu dodatečně ţádat, podá pouze ţádost o potvrzení 

sraţené daně. Daň z příjmů dosaţených na území České republiky bude sraţena a na základě 

jeho ţádosti bude vystaveno „Potvrzení o zaplacení daně“. Toto potvrzení rozhodčímu 

poslouţí jako doklad o zaplacení daně v daňovém přiznání podaném v zemi, kde je 

rezidentem. 

Rozhodčí, kteří jsou rezidenty ČR, jsou povinni danit příjmy z tuzemských i 

zahraničních zdrojů. Ve většině ostatních povinností jsou na tom stejně jako ostatní poplatníci 

například daňové přiznání jsou povinni podat do 31.3. příslušného roku. 

U rezidentů České republiky s příjmy ze zdrojů v zahraničí, je situace přesně opačná. 

Tyto příjmy jsou většinou zdaněny nejdříve v zahraničí, mnohdy i ve více zemích, a poté 

v České republice, tj. v zemi rezidence. Zda dojde k dvojímu zdanění či nikoliv, závisí 

většinou na tom, jestli s příslušným státem má nebo nemá Česká republika uzavřenu smlouvu 

o zamezení dvojího zdanění. V případech, kdy smlouva uzavřena je, se pouţije na konkrétní 
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Brno, 2004, s. 103. 
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druh příjmu metoda uvedená v dané smlouvě. V případech, kdy smlouva uzavřená není, se 

postupuje dle ZDP. Ten vylučuje dvojí zdanění v § 38f. Jako univerzální metodu uvádí 

metodu prostého zápočtu zmíněnou a vzorově ukázanou výše.  ZDP přesně říka: „Při použití 

metody prostého zápočtu lze daňovou povinnost snížit o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí 

nejvýše však o částku daně z příjmů vypočtenou podle tohoto zákona, která připadá na příjmy 

ze zdrojů v zahraničí.“
63

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe rozhodčí musí uplatnit nároky ze 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění (pokud taková smlouva existuje) na osvobození od 

zahraniční daně, nebo na sníţení zahraniční daně. V praxi tedy k daňovému přiznání přiloţí 

potvrzení o zaplacení zahraniční daně nebo vyúčtování zahraničního dluţníka o sráţce daně. 

Další postup záleţí na tom, o jaký stát se jedná. V zásadě mohou nastat tři situace: 

 daňové úlevy se povolují automaticky, 

 sportovci musí o daňové úlevy ţádat, 

 daň se srazí vţdy plnou sazbou podle daňových předpisů dané země a příjemce 

s bydlištěm v ČR musí dodatečně ţádat o vrácení daně. 

4.8 Zahraniční rozhodčí vykonávající činnost v ČR na základě jiného než 

pracovněprávního vztahu  

Jedná se o zahraniční rozhodčí, kteří vykonávají rozhodčí činnost jako OSVČ. 

Rozhodčí se sportovními organizacemi v České republice nejčastěji uzavírají tyto druhy 

smluv – inominátní, příkazní, mandátní. 

Tito rozhodčí se většinou zdrţují na území České republiky po velmi krátkou dobu. Je 

tedy velmi pravděpodobné, ţe nepodají daňové přiznání či neodvedou daň a provést u 

takového rozhodčího daňovou kontrolu je prakticky nemoţné. Stát tedy vyuţívá institut 

sráţkové daně nebo zajišťování daně u zdroje. Těmito kroky zajistí, ţe daňová povinnost 

těchto subjektů bude splněna ve státě, kde mají příjmy podléhající dani svůj zdroj. Jednotným 

znakem těchto dvou zajišťovacích instrumentů je přenesení odpovědnosti za vybrání a 

odevzdání daně na subjekt, který vyplácí úhradu ve prospěch poplatníka (rozhodčího), tj. na 

plátce daně (sportovní organizace).
64

 

Postup zdaňování lze rozdělit do několika částí: 

 Definice daňového domicilu rozhodčího, tj. určení země, ve které je 

rezidentem. Pochází-li ze státu, se kterým Česká republika nemá uzavřenou 
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smlouvu o zamezení dvojího zdanění, vychází se vţdy z ustanovení ZDP. 

V případech, kdy jde o příjemce, který je rezidentem ve státě, se kterým ČR 

má daňovou smlouvu uzavřenou, je plátce daně povinen k této smlouvě 

přihlédnout. 

 Definice obsahu příjmu zahraničního sportovce. Je nutné přesně specifikovat 

druh příjmu dle uzavřené smlouvy. Dle § 22 odst. 1 písm. f) ZDP se jedná o 

příjmy z osobně vykonávané činnosti sportovce na území ČR, bez ohledu na 

to, z jakého právního vztahu mu plynou. Z daňového hlediska je důleţité, ţe se 

jedná o nerezidenta, který dosahuje příjmy v ČR. Určení způsobu zdanění. 

 Daňovým základem je celý příjem (včetně případného nepeněţního plnění – 

např. uhrazené ubytovací náklady, cestovné). Dle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP 

podléhá příjem zahraničního sportovce sráţkové dani ve výši 15%. Plátce daně 

(sportovní organizace) je povinen provést sráţku daně při výplatě, poukázání 

nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, odevzdat na finanční úřad 

tiskopis „Oznámení plátce daně o dani z příjmu vybírané srážkou“ a 

„Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou“.
65

 

 Dvojímu zdanění se zabrání tím, ţe rozhodčí v zemi rezidence předloţí 

„Potvrzení o zaplacení daně“, které je pro něj podkladem pro započtení daně 

zaplacené na území ČR. 

 

4.9 Zahraniční rozhodčí vykonávající činnost formou závislé činnosti 

 Tato forma rozhodčí činnosti je v České republice velmi vzácná. Rozhodčí v takovém 

případě mají se sportovní organizací uzavřený pracovněprávní vztah a jsou klasickými 

zaměstnanci. 

Zaměstnávání cizinců právně vychází zejména z Listiny základních práv a svobod, kde 

je zakotveno právo občana získávat prostředky pro své ţivotní potřeby prací. Samozřejmě 

zbylé formální stránky, řeší zákoník práce. 

Čeští zaměstnavatelé mohou zaměstnat cizince pouze s platným povolením k pobytu a 

povolení k pracovní činnosti. Toto se samozřejmě netýká členských státu EU, se kterými má 

Česká republika společný vnitřní trh. Cizince negativně definuje zákon o zaměstnanosti takto: 

„Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince 

                                                           
65

Zdroj: Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků[online]. 2011 , [cit. 2011-4-12].   

Dostupný z < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spravadani/cast6.aspx  > 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spravadani/cast6.aspx


43 
 

nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2) a rodinný příslušník 

občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3.“
66

  

Příjmy rozhodčího provozujícího rozhodčí činnost formou závislé činnosti se zdaňují 

dle § 22 odst. 1 písm. f) ZDP. Tyto příjmy jsou zdaněny sráţkovou daní 15%.
67
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5. Náměty, návrhy a doporučení 

Jak vyplývá z malého dotazníkového šetření, které jsem provedl během zpracovávání 

této diplomové práce (viz. příloha č. 3. a 4.), poměrně velký počet rozhodčích trápí nejasné 

vymezení rozhodčích v zákoně a cítí se být současným stavem ohroţení. Jak vyplývá z celé 

této diplomové práce, současné postavení rozhodčích je jakýsi “kočkopes“, který vykazuje 

prvky závislé činnosti, ţivnosti, nezávislého povolání a v některých případech také 

příleţitostné činnosti. 

Zaměřím se tedy na jednotlivé moţnosti, jak by mohli rozhodčí v České republice 

vykonávat svou činnost a pokusím se popsat všechny klady i zápory jednotlivých variant. 

Rovněţ uvedu, které kroky by musely příslušné instituce udělat k tomu, aby byla daná 

varianta systému dotaţena do funkční podoby. 

 

5.1 Rozhodčí vykonávající živnostenské podnikání 

Pokud by rozhodčí byly ţivnostníky, pak by vše fungovalo jako doposud. Rozhodčí by 

byli delegováni k jednotlivým zápasům a byli by vyplaceni přímo na hřišti domácím klubem. 

V případě profesionálních soutěţí by dostali zaplaceno od ČMFS. Rozdíly by byly pouze dva, 

rozhodčí by museli mít ţivnostenský list a místo výplatní listiny rozhodčích by na hřištích 

vyplnili zjednodušený daňový doklad, u profesionálních soutěţí by fakturovali svazu. Je 

nutno si uvědomit, ţe i výplatní listina rozhodčích slouţí jako daňový doklad a šlo by tedy 

především o změnu názvu dokladu. Jiné formální stránky daňového dokladu jako například 

označení dodavatele a objednavatele, datum, částka za odvedené sluţby atd. by zůstali stejné. 

Bohuţel současná legislativa nedovoluje státním zaměstnancům vykonávat jinou 

výdělečnou činnost. S výjimkou pro sportovní či rozhodčí činnost nepočítá ani připravovaný 

Sluţební zákon, který by měl vejít v platnost k 1.1.2012 a měl by sjednotit problematiku, 

která je nyní řešena v několika samostatných zákonech. Výjimky definuje Sluţební zákon 

takto: „Státní zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost než službu 

podle tohoto zákona; toto omezení neplatí v případech uvedených v § 46 a 48, při výkonu 

vazby a dále se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo 

uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle zvláštního právního 

předpisu pro soud nebo správní úřad, na činnost v poradních orgánech vlády a na správu 

vlastního majetku.“
68
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ČMFS bude muset situaci řešit, ať se rozhodne uplatňovat kterýkoliv statut 

rozhodčího. Jak lze ze sluţebního zákona vyčíst mají státní zaměstnanci zakázánu jakoukoliv 

výdělečnou činnost nejen tu samostatně vykonávanou. 

Pokud by se ČMFS k této variantě v budoucnu přiklonilo, rozhodčím by to přineslo 

několik výhod. Mohly by uplatňovat nákladový paušál ve výši 60%. V případě kdy by se 

dostali do problémů by měli pro jednotlivé úřady veřejné moci potřebné podklady pro 

ukončení činnosti. Nebyli by napadání ze stan Ţivnostenských úřadů ve věcech nelegálního 

podnikání. Nevýhodu oproti pracovněprávnímu vztahu by měl tento statut jedinou. Rozhodčí 

by museli samostatně vést daňovou evidenci a plnit si povinnosti, které ze zákona ţivnostníci 

mají vůči orgánům veřejné moci. 

  

5.2 Rozhodčí vykonávající nezávislé povolání 

Tomuto statutu je v součastné době nejvíce nakloněn ČMFS. Dle mého mínění je to 

proto, ţe je to nejvágnější statut a dá se v rámci jeho fungování zatajit spousta nedostatků. 

Osobně mi tento statut vadí i mimo oblast rozhodčích, stojí totiţ na pomezi mezi závislou 

činností a podnikáním. Chápu, ţe jsou povolání, která opravdu na této hranici opravdu 

fyzicky stojí. Na druhou stranu si ale myslím, ţe jich není tolik, aby nemohly být v zákoně 

uvedeny taxativně nikoliv demonstrativně. 

Vzhledem k tomu, ţe se k tomuto statutu kloní současné vedení ČMFS, vykonává tak 

svou činnost i většina rozhodčích. Bohuţel se potýkají i se všemi nedostatky spojenými 

s tímto statutem. Pokud pominu, nejasnost ve zdaňování příjmů z rozhodčí činnosti pak 

největší problémy mají rozhodčí s úřady práce a ţivnostenskými úřady. Rozhodčí s příjmy 

z nezávislého povolání, který přijde o zaměstnání a chce se jít registrovat na úřad práce, 

respektive zařadit se do seznamu uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu 

v nezaměstnanosti, nemá pro tento úkon dostatečné podklady. Na úřadu práce po člověku, 

který se chce zapsat  do seznamu uchazečů o zaměstnání poţadují zápočtový list od 

předešlého zaměstnavatele/ů nebo potvrzení o ukončení či přerušení ţivnosti. Rozhodčí ke 

své činnosti v takovémto případě není schopen doloţit ani jeden z výše zmíněných 

dokumentů. Většinou se pak obrátí na ČMFS, zda mu nemůţe alespoň vydat potvrzení o výši 

příjmu, které jako rozhodčí dosáhl. Je pouze na libovůli jednotlivých organizačních sloţek, 

zda danou evidenci vedou či nikoliv. Ve většině případů se nějak podaří příjmy úřadu práce 

doloţit, po zaregistrování uchazeče ovšem nastával další problém, jak odměňovat rozhodčí na 

úřadu práce. Tito si mohly do 31.12.2010 přivydělávat 4000,-Kč měsíčně na základě dohody 
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o provedení práce. Nyní uţ přivydělávání není moţné, čímţ se problém částečně vyřešil. 

Rozhodčí si bude muset rozhodnout, zda bude na úřadu práce a vykonávat činnost rozhodčího 

dobrovolně nebo bude vykonávat činnost rozhodčího za úplatu ale nebude pobírat podporu 

v nezaměstnanosti. 

I další problém se částečně týká úřadu práce. Ten má totiţ nejspíš společnou nějakou 

databázi s úřadem práce. Zpravidla totiţ hned po registraci na úřad práce přišla na rozhodčího 

kontrola zda nedocházelo k nelegálnímu provozováni ekonomické činnosti. Mnoho 

rozhodčích se tak ocitne ve velmi sloţité situaci, jejich činnost je totiţ uvedena v obsahové 

náplni ţivnosti volných, přesně v obsahové náplni č. 74. 

Díky špatnému informování rozhodčích většina z nich ani nezaznamenala povinnost 

registrovat se k 1.1.2009 na OSSZ a ZP, coţ dokládám dotazníkem. Jsou tak vystaveni 

obrovskému nebezpečí penalizací. Na výše zmíněných institucích mají velké problémy rovněţ 

ti, kteří se chtějí odhlásit. Nemají totiţ ţádný dokument, který by fakticky prokazoval 

ukončení činnosti. Většinou to skončí tak, ţe se úřednice smilují a vystačí si s čestným 

prohlášením příslušné organizační jednotky ČMFS, ve které stojí, ţe rozhodčí opravdu 

činnost ukončil. Za nevýhodnou rovněţ povaţuji moţnost daňového paušálu ve výši 

“pouhých“ 40%. 

Byť jsem se snaţil najít alespoň jedno pozitivum tohoto statutu rozhodčích, nenašel 

jsem ho. Pokud by tato varianta měla být pro rozhodčí bezpečná, pak by zcela jednoznačně 

musel být rozhodčí vyňat rozhodčí z obsahové náplně ţivností volných č. 74 a ČMFS by 

musel začít vést podrobnou personální evidenci. Bylo by rovněţ vhodné, kdyby byla 

s rozhodčími sepsána obecná inominátní smlouva. V té by byla uvedena odvolávka na 

sazebník odměn, kilometrovník cestovních náhrad a doba odkdy dokdy rozhodčí činnost 

vykonává. 

 

5.3 Rozhodčí vykonávající závislou činnost 

 

Tomuto postavení rozhodčích jsou nejvíce nakloněny finanční úřady.  Jsem bytostně 

přesvědčen, ţe z hlediska legislativního nemá tato varianta ţádnou překáţku vyjma jiţ 

zmiňovaného sluţebního zákona. Bohuţel obecně je tato varianta vnímána jako nejhorší a 

nejméně výhodná. Otázkou je proč? Pokaţdé, kdyţ jsem se na tuto otázku zeptal jsem dostal 

velmi podobnou odpověď. Ta odpověď měla tři stejné prvky povinnost platit sociální, 

zdravotní a nemoţnost vykonávat činnost při úřadu práce nebo zaměstnání ve státní správě. 

Tyto odpovědi mne pouze utvrzují v mé myšlence toho, ţe ČMFS protěţuje variantu 
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nezávislého povolání jen proto, ţe je nejvágnější a některé zákony se tak lehce obejdou. Je 

třeba si ale uvědomit, ţe toto není systematické řešení a tím kdo se vystavuje obrovskému 

riziku jsou samotní rozhodčí.  

Takovýto statut rozhodčích by byl podmíněn vytvořením nové organizace, ve které by 

se rozhodčí sdruţovali, pojmenujme si ji například unie fotbalových rozhodčích (dále jen 

„unie“). K tomuto by muselo dojít vzhledem ke konvenci UEFA, která říká, ţe rozhodčí musí 

být naprosto nezávislí na fotbalových organizacích. Tato unie by podepsala smlouvu s ČMFS 

a vystupovala by v pozici agentury práce. Rozhodčí by tak byly agenturními zaměstnanci, 

pracující na základě dohod o pracovní činnosti či pracovních smluv. Svaz by tak před kaţdou 

sezónou vybral od všech klubů startovné v soutěţích, ze kterých by během sezóny kryl 

náklady na rozhodčí. Unie by kaţdý měsíc vystavovala fakturu za odvedené sluţby a ČMFS 

by sluţby rozhodčích platilo. Vzhledem k tomu, ţe odměny rozhodčích jsou tabulkové, neměl 

by být problém kalkulovat startovné jednotlivých klubů. 

Pokud by kluby potřebovali rozhodčího na nějaké přátelské utkání, turnaj či jinou 

soutěţ neorganizovanou ČMFS poslal by ţádost o delegaci rozhodčího přímo na unii. 

Tato varianta statutu rozhodčího v české legislativě je výhodná zejména pro svou 

bezstarostnost rozhodčích. Všechny administrativní úkony, včetně všech sráţek a odvodů by 

za rozhodčího dělala unie. Nevýhodou by mohla být vyšší daňová a odvodová zátěţ. Toto by 

bylo nutné spočítat přesně, je třeba zohlednit, ţe mnoho rozhodčích je studentů či důchodců. 
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Obr. 5.1 schéma systému nominace rozhodčích a jejích odměn  

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Organizace (unie rozhodčích) – řídí rozhodčí, nominuje rozhodčí na zápasy, hodnotí 

výkony rozhodčích, vyplácí rozhodčím odměny, vede agendu odměn, vystavuje faktury 

klubům za sluţby rozhodčích, inkasuje finance od klubů za sluţby rozhodčích;  

 Fotbalový klub – obdrţí fakturu za odpískaný zápas/y, uhradí ji, nebo je předem placená 

záloha na soutěţní sezónu;  

 Rozhodčí – řídí fotbalová utkání, na které byli nominováni  
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6. Závěr 

Cílem DP je komplexní zhodnocení legislativy České republiky a ČMFS, která se 

vztahuje na fotbalové rozhodčí. Domnívám se, ţe se mi podařilo cíle dosáhl. Při zpracovávání 

této práce jsem se snaţil čerpat rovnoměrně z obou pomyslných zdrojů informací. Jednotlivé 

otázky jsem tedy konzultoval jak s lidmi, kteří znají rozhodčí činnost z kaţdodenní praxe tak 

s lidmi kteří se velice dobře orientují v legislativě České republiky.  Ze zástupců teoretické 

části bych jmenoval alespoň JUDr. Oldřich Beneš, Mgr. Oldřich Beneš a Mgr. Miloš Kosík, 

Ph.D.. S poznatky z praxe mi byli obrovskou oporou  předseda MS KFS o.s. Bc Martin 

Bednář, sekretář MS KFS o.s. Ing. Vladimír Janoško. 

V úvodu této práce jsem se věnoval obecnému seznámení s tématem. Snaţil zachytit 

jádro problematiky a cíl mé diplomové práce. Rovněţ jsem zde upozornil na vývoj sportu 

v hektických podmínkách posledního dvacetiletí.  

V druhé a třetí kapitole jsem se snaţil definovat základní pojmy a výzkumné metody a 

techniky spojené s problematikou této práce. Podstatné informace pro svou diplomovou práci 

jsem získal rozhovory a práci s dokumenty. Tyto výzkumné metody a techniky rozvádím ve 

třetí kapitole zejména po teoretické stránce, praktické poznatky jsem se snaţil plynule 

zakomponovat do celé práce. Ve třetí kapitole jsem rovněţ popsal, v čem spočívá a jak 

probíhá práce s dokumenty. 

V následující čtvrté kapitole jsem se věnoval celému ţivotnímu cyklu rozhodčí 

činnosti. V jednotlivých podkapitolách jsem popsal povinnosti vztahující se k začátku, 

průběhu i konci činnosti rozhodčího. Dále v této kapitole popisuji moţnosti, kterými lze 

pohlíţet na příjmy a výdaje rozhodčího. Snaţil jsem se naznačit rovněţ problematiku příjmů 

zahraničních rozhodčích a opačně českých rozhodčích vykonávající činnost v zahraničí.  

 V kapitole páté jsem celou problematiku práce sumarizoval a snaţil jsem se jí vystavit 

porovnání s praxí. K jednotlivým náhledům na příjmy rozhodčího jsem se snaţil popsat 

chybějící články legislativy, popřípadě moţné překáţky pro posuzování jednotlivými způsoby 

v budoucnu. 

Sestavování této diplomové práce mi přineslo uspokojivé urovnání informací, na 

jejichţ sběru pracuji jiţ přes dva roky. Uvědomil jsem si bezelstnost, kterou rozhodčí zaţívají 

při styku s úřady veřejné moci, a upřímně přemýšlel nad tím, jak je moţné mít v roce 2011 

v tak tristním stavu legislativu dotýkající se tisíců ne li desetitisíců občanů. 

Situaci v legislativní oblasti sportu budu i nadále sledovat a to hned z několika 

důvodů. Prvním je samozřejmě ten, ţe jsem studentem sportovního managementu a jako 
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odborník v odvětví bych měl být o těchto otázkách dobře informován. Řekl bych, ţe 

uplatnitelnost v dnešních trţních podmínkách je přímo úměrná čerstvosti a celistvosti, které 

daný člověk má. Druhým důvodem je fakt, ţe bych se ji v budoucnu rád pokusil ovlivnit 

k lepšímu. Pokud bych neměl dokonalý přehled jak o jednotlivých legislativních normách, tak 

o jejich vzájemných vazbách těţko bych mohl dělat na sofistikovaných návrzích.    
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Seznam zkratek 

ČMFS..……………………………………………………………. 

ČSSZ……………………………………………………………….. 

DPH……………………………………………………………….. 

FÚ………………………………………………………………….. 

Kol…………………………………………………………………. 

Odst……………………………………………………………….. 

OSSZ………………………………………………………………. 

OSVČ…………………………………………………………….. 

Písm………………………………………………………………. 

Sb………………………………………………………………….. 

s.r.o…………………………………………………………….... 

Viz………………………………………………………………….. 

www………………………………………………………………. 

ZP ………………………………………………………………….. 

ZDP………………………………………………………………... 

ŽÚ…………………………………………………………………..

 

 

Českomoravský fotbalový svaz 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Daň z přidané hodnoty 

Finanční úřad 

Kolektiv 

Odstavce 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Osoba samostatně výdělečně činná 

Písmena 

Sbírky 

Společnost s ručením omezeným 

Více v  

Word wide web 

Zdravotní pojišťovna 

Zákon o dani z příjmů 

Živnostenský úřad 
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