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A. Športovec c.a. všetci ostatní - všeobecné intro
●

Vzťah športovec (§ 4) - športový klub (ustanovenie § 8 - 15 Zoš)
○
○

●

Vzťah športovec - národný športový zväz
○

●

registračný princíp, združovacie právo, limity

Športovec - kto si?
○

●

športový klub je športovou organizáciou (ustanovenie § 8 ZOŠ)
podstatný pojem - príslušnosť k športovej organizácii (ustanovenie § 3 písm. k ZOŠ)

podstatné odlíšenie: profesionál / amatér / neorganizovaný športovec / talentovaný / aktívny
športovec

Kontraktačné - zmluvné východisko
○
○
○
○

zmluva o amatérskom vykonávaní športu
zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
zmluva o príprave talentovaného športovca
bez zmluvy

UPOZORNENIA - športový klub c.a. štát!
●
●

●
a)
b)
c)

Čarovný prútik úpravy zmluvných typov - hľadíme aj do budúcnosti?
○
ako to bolo - ako to je - ako je dobré aby to bolo - ako to bude v budúcnosti?
Tvorivosť nepozná hranice alebo - čo vyplýva pre kluby ak nedodržia literu zákona “alebo mne sa nič nestane?”
○
Občiansky zákonník (z.č. 40/1964 Zb.):
■
ust. § 35 ods. 2 OZ - právne úkony - preferencia skutočnej vôle
●
Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale
najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým
prejavom.
■
názov zmluva c.a. obsah?
■
deformovaný obsah?
■
duplicita zmlúv?
Prečo o tom prednášajú?
spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
i)
dotácie - ohrozenie svojho vlastného rozpočtovania - prijímanie financií z verejných zdrojov!
inšpektoráty práce - ex post (následné) kontroly, sankcie, pokuty
daňové úrady - detto

PREDPOROZUMENIE č.1: ako sa elegantne obrať o peniaze
-

Financovanie športu z verejných prostriedkov / povinnosti prijímateľa dotácií z verejných zdrojov a zmluvné
typy podľa ZoŠ:

-

prečo je potrebné dodržiavať zmluvné typy podľa zákona o športe?
Nelegálne zamestnávanie:
Následok takéhoto konania okrem zrejmého (i) rozporu so samotným zákonom o športe, a (ii) Zákonníkom
práce je ustanovený v zákone 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. § 2 Vymedzenie
pojmov
Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
ktorá je podnikateľom1) a nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,
založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu.
Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je
podnikateľom,1) ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah
alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu,
Ustanovenie § 66 ZOŠ:
Fyzická osoba stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ak prestane spĺňať podmienky podľa
odseku 2 alebo podmienky podľa osobitného predpisu (29)
Športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 alebo
podľa osobitného predpisu.(29)

-

.. pokračujeme
-

-

Zákon o športe tu jasne odkazuje na ustanovenia zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj “ZoRPVS”).
V preklade to znamená, že ak sa športový klub previní a bude konať v rozpore s týmto ZoRPVS, stratí spôsobilosť prijímateľa
verejných prostriedkov v zmysle zákona o športe.
Zákon o rozpočtových pravidlách poruší športový klub aj v prípade, ak v posledných 3 rokoch porušil zákaz nelegálnej práce. Tým
sa športový klub pripraví o možnosť dostať napr. zo strany národného športového zväzu dotáciu - v rámci prerozdelenia financií
"nadol" - ktoré národný športový zväz dostal od štátu z príslušnej ministerskej rozpočtovej kapitoly. Pre športový klub ktorý
nedisponuje vlastnosťou "spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov" nebude umožnené taktiež dostať akúkoľvek inú štátnu
dotáciu v zmysle príslušných zákonov.
Dotáciu ... možno poskytnúť žiadateľovi, ak … d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu,14b)

Ak športový klub uzavrie s profesionálnym športovcom zmluvu s režimom „szčo“ a nie zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v
zmysle Zákona o športe, vystavuje sa riziku, že (ii) inšpektorát práce ako na to príslušný kontrolný orgán preukáže športovému klubu
previnenie na úseku nelegálneho zamestnávania, (iii) športovému klubu povinne uloží
-

pokutu v rozsahu od 2000,- EUR až do 200 000,- EUR za každý prípad porušenia (koľko hráčov, toľko pokút) - pričom ak pôjde o
dvoch a viac hráčov, bude táto pokuta minimálne 5000,- EUR. Previnenie športového klubu na úseku nelegálneho zamestnávania
bude pre športový klub navyše znamenať (iv) stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Mimo uvedeného, za
nelegálnu prácu bude pokutovaným aj športovec v sume do 331,- EUR.

Predporozmenie č.2: “Nepôjde, ak podpíšem”
-

Slobodný úsudok športovca nemá hraníc - preferencia vôle hráča
-

-

voľný
-

ustanovenie § 5 ods.1: “Športovec má právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport. Ak to predpisy
športového zväzu nevylučujú, športovec môže vykonávať šport súčasne vo viacerých športových kluboch.”
kedy to neplatí?
trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou
o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci
vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo
športový klub, ktorý si športovec vybral, v súlade s predpismi športového zväzu, ktorého je športový klub členom, s
registráciou športovca nesúhlasí.
pohyb hráčskej sily je obmedziteľný
pravidlá národných športových zväzov - ustanovenie § 5 ods. 3 ZOŠ
Športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca podľa odseku
1 predpismi športového zväzu, ktorými určí
a) časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca obmedzená alebo
zakázaná,
b) podmienky na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti športovca počas začatého súťažného obdobia,
c) podmienky zrušenia registrácie za športový klub a novej registrácie za iný športový klub,
d) najvyšší prípustný počet zmien klubovej príslušnosti športovca počas jedného súťažného obdobia alebo inak
vymedzeného časového obdobia.

Predporozumenie č.3 - (s)právne poradenstvo
-

Systematika prípravy zmluvnej agendy športového klubu
nutnosť zohľadnenia ustanovenia § 31 ZOŠ + konkrétneho zmluvného typu + predpisy národného športového zväzu
Pred uzatvorením zmluvy medzi športovcom a športovou organizáciou je športová organizácia povinná oboznámiť
športovca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú zo zmluvného vzťahu.
zmluvná rovina
samostatný právny dokument (vyhlásenie hráča a pod.)
(2) Spôsobilosť športovca mať v zmluvných vzťahoch podľa tohto zákona práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými
právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, vzniká
dňom, keď športovec dovŕši 15 rokov veku; športová organizácia však nesmie dohodnúť ako deň začatia vykonávania
športu deň, ktorý predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.
(3) Na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie zákonného
zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je súčasťou zmluvy.
(4) Zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie športu športovcom pre
športovú organizáciu, a zmluva medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je
vykonávanie činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu, nesmie obsahovať obmedzenie športovej
činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu.
(5) Obdobie medzi dňom podpisu zmluvy a dňom jej účinnosti nesmie byť dlhšie ako jeden rok, inak je neplatná.
+ monitorovanie športovca (ustanovenie § 5 ods. 6 a 7 ZOŠ)

Predporozumenie č. 4 - ak zmluva, tak register.
-

-

ustanovenie § 17 ods. 2 ZOŠ
Národný športový zväz je povinný
mať stanovy v súlade s § 19 až 23,
zapracovať do predpisov národného športového zväzu pravidlá Svetového antidopingového programu,
opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v
športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35,39, 43, 47 a 48 a ich zmien,
poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu.
Ustanovenie § 8 ods. 4 ZOŠ
“Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o
amatérskom vykonávaní športu alebo zmluvu o príprave talentovaného športovca, je povinná do 30 dní od
uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným
športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.”

Predporozumenie č. 5 - zmluvy sú
-

www.ucps.sk / zákon o športe / vzory zmlúv
požiadanie o prístup via gmail.com
sprístupnenie
súbor - stiahnuť ako - doc./docx./ a pod.

A.1. Profesionálny športovec/1
Zákonná regulácia: ustanovenie § 4 ods. 3 ZOŠ
- Profesionálny športovec vykonáva šport
- na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (ustanovenie § 35 ZOŠ), ak výkon
jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce,
- na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa
osobitného predpisu (napr. zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru) v
rezortnom športovom stredisku alebo
- ako samostatne zárobkovo činná osoba.
-

Od 1.1.2016 najmä v kolektívnych športoch nie je možné uzatvárať so športovcami zmluvy ako so
samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO).
V prípade, že sú naplnené znaky závislej práce, klub musí so športovcom uzatvoriť zmluvu o
profesionálnom vykonávaní športu a v terminológií Zákonníka práce sa športovec považuje za
zamestnanca klubu.
Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný
pracovnoprávny vzťah (viď § 1 ods. 3 Zákonníka práce a § 46 ods. 1 Zákona o športe).
neaplikuje sa tu Zákonník práce ako celok, vytvoril sa “špeciálny zákonník práce” pre
profesionálnych športovcov

A.1. Profesionálny športovec/2
-

-

-

-

Prechodné obdobie
Pokiaľ činnosť športovca napĺňa znaky závislej práce a športovec mal v klube uzatvorenú zmluvu ešte pred 1.1.2016
ako SZČO, táto zmluva môže zostať v platnosti najneskôr do 31.12.2018.
Od 1.1.2019 musí mať každý športovec ktorého činnosť napĺňa znaky závislej práce uzatvorenú zmluvu o
profesionálnom vykonávaní športu. Ak zmluva športovcovi ako SZČO skončí po 1.1.2016 ale ešte pred 31.12.2018,
nová zmluva už musí byť uzatvorená ako zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.
Zmluvu v klube alebo na zväze môže mať športovec uzatvorenú ako SZČO iba vtedy, ak jeho činnosť nenapĺňa znaky závislej
práce – stačí aby nebol naplnený čo len jeden takýto znak.
Príkladom sú tenisti, lyžiari alebo ďalší športovci najmä v individuálnych športoch, ktorí si svoj tréningový proces a
súťaže organizujú sami (ustanovenie § 4 ods. 3 písm.c)
Znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce:
“Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu (1) nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
(2) osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa (3) pokynov zamestnávateľa, v jeho (4) mene (v mene
zamestnávateľa), v (5) pracovnom čase určenom zamestnávateľom.”
nie je analýza ako analýza
prechodné (ne)záverečné ustanovenia (ustanovenie § 102 ods. 4 ZOŠ)
“Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce,
upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa
zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude
považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.”

A.2. Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu/1
-

-

Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu (§ 35 ZoŠ) sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport za športovú
organizáciu. Výška odmeny musí byť dohodnutá najmenej vo výške minimálnej mzdy (435 eur v roku 2017).
Nie je možné zabudnúť na ustanovenia § 32 (základné povinnosti športovca) § 33 (základné povinnosti športovej organizácie) a
§ 34 (predzmluvné vzťahy)
maximálne na 5 rokov (ustanovenie § 46 ods. 4) alebo na 3 roky (ak je výsledok zmluvy o príprave talentovaného športovca)
Možná aj do 15 rokov
Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca
jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo
športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva
príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Povolenie
možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku
športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak sa
podmienky povolenia nedodržiavajú.
Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti
(ustanovenie § 35 ods. 3 ZoŠ)
Zväz môže stanoviť že s “profesionálom len profesionál” (povinné zloženie zábezpeky)

-

Praktické skúsenosti: preradenie do B mužstva?

-

-

A.3. Daňové a odvodové vlastnosti zmluvy o profesionálnom
vykonávaní športu/1
Príjem športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za príjem zo závislej činnosti –
viď nové ustanovenie podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov (platné od 1.1.2016). Z pohľadu zákona o dani z
príjmov tak športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu má postavenie zamestnanca. Môže si uplatniť
nárok na nezdaniteľnú časť, na daňový bonus na deti atď. Športová organizácia mu pri výplate príjmov strhne preddavok
na daň zo závislej činnosti a po skončení roka mu na jeho žiadosť vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Na druhej
strane, na rozdiel od SZČO, si športovec ako zamestnanec nemôže znížiť základ dane o výdavky, či skutočné alebo
paušálne.
Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, prechodné ustanovenie § 293do, účinné od 1.1.2016, v rokoch
2016 až 2018 sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažuje za zamestnanca na účely
zákona o sociálnom poistení. Športová organizácia ho počas tohto obdobia neprihlasuje ako svojho zamestnanca do
Sociálnej poisťovne, športovec nemá povinné poistenie ako zamestnanec a poistné do Sociálnej poisťovne sa
neodvádza. Na druhej strane si treba uvedomiť, že športovec nemá nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne a nie je ani
úrazovo poistený. Športová organizácia ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne až od 1.1.2019.

A.3. Daňové a odvodové vlastnosti zmluvy o profesionálnom
vykonávaní športu/2
Športovcovi preto možno odporúčať dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné
poistenie v nezamestnanosti. Rovnako možno pre krytie rizika úrazu pri športe odporúčať komerčné úrazové poistenie.
Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, prechodné ustanovenie § 38ei, sa športovec so zmluvou o
profesionálnom vykonávaní športu nepovažuje za zamestnanca v rokoch 2017 a 2018. Športová organizácia ho preto
neprihlasuje ako svojho zamestnanca do zdravotnej poisťovne. Športovec však musí mať zabezpečené (pokiaľ je
poistencom podľa zákona o zdravotnom poistení) zdravotné poistenie iným spôsobom a to buď:
- ako zamestnanec ak má aj iného zamestnávateľa,
- ako SZČO, ak má aj nejakú inú činnosť ako SZČO,
- ako poistenec štátu – napríklad ako študent alebo
- ako poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, tzv. samoplatiteľ.

A.4. Amatérsky športovec
-

-

-

Amatérsky športovec vykonáva šport
- na základe (1) zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (§ 47),
- na základe (2) zmluvy o príprave talentovaného športovca (§ 48),
- na základe (3) dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo
- (4) bez zmluvy (§ 49).
Čo je podstatné pochopiť
- odmena nie je nutná, ale je možná
- ak športovcovi dám viac ako je minimálna mzda, preklápa sa mi do roviny zmluvy o
profesionálnom vykonávaní športu
Aj bez zmluvy mu dáme na “kávu” (ustanovenie § 49 ZOŠ)
- Športovec môže vykonávať za športovú organizáciu šport aj bez uzatvorenia písomnej
zmluvy.
- Športovec podľa odseku 1 nemá za vykonávanie športu za športovú organizáciu nárok na
odplatu. Za odplatu sa nepovažuje
- náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou
športovca a s tým súvisiace vecné plnenia,
- nepeňažná odmena za športový výkon, najmä pohár, medaila alebo iná vecná cena.

A.5. Zmluva o amatérskom vykonávaní športu/1
-

opäť nezabudnúť na predzmluvné vzťahy (ustanovenie § 31 ZOŠ).
aplikuje sa v prípade, ak
a.
rozsah vykonávania športu, aj ak má charakter závislosti, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje
osem hodín v týždni alebo päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku alebo
b.
zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
c.
vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období
stačí aby platila jediná z podmienok uvedená v bodoch 1. až 3.
d.
Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu (§ 47 ZoŠ) sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú
organizáciu.
e.
Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa
účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.
f.
minimálne náležitosti zmluvy (ustanovenie § 47 ods. 4) a možnosti (47 ods. 5) + privátna autonómia
(dohodneme čo chceme)
g.
Praktické poznatky:
my mu nemôžeme prikázať, koľko môže trénovať
chceme mu dať viac ako je minimálna mzda

A5. Zmluva o amatérskom vykonávaní športu/2
V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä
- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
- výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
- zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
- sankcie za porušenie zmluvných povinností,
- rozhodné právo,
- rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
- rozsah mlčanlivosti.
Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť (pozor
na registráciu na daňovom úrade – pridelenie DIČ). Výška odmeny amatérskeho športovca nesmie byť vyššia ako je minimálna
mzda (v roku 2017 suma 435 eur).
Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú
ustanovenia zákona o športe: § 32 písm. a), b), d) až k), m) a n), § 33, 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42, 43 a § 46 ods. 5
a 7.

A.6. Daňové a odvodové vlastnosti zmluvy o amatérskom
vykonávaní športu
Podľa § 47 ods. 6 ZoŠ, ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú
zárobkovú činnosť.
Príjem športovca ako SZČO je od 1.1.2016 v zákone o dani z príjmov osobitne definovaný v novom ustanovení § 6 ods. 2 písm. e).
Športovec SZČO si základ dane zníži o výdavky, skutočné alebo paušálne (60% z príjmu).
Uvedené osoby majú povinnosti a práva podľa zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení rovnako ako akékoľvek
iné SZČO mimo oblasti športu.
Sociálne poistenie - je povinné a platí sa len v prípade, že (brutto) príjem za predchádzajúci kalendárnz rok presiahol 12-násobok
aktuálne platného minimálneho základu. Od 1.7.2017 je povinne poistený SZČO ak mal v roku 2016 príjem vyšší ako 5298 eur (12 x
441,50).
Zdravotné poistenie sa platí vždy, je to 14% z ročného základu daného ako základ dane zvýšený o odvody, deleno 1,486

A.7. Talentovaný športovec
-

Novela Zákona o športe (!) - ustanovenie § 4 ods. 5 ZOŠ
- Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil

vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a
športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov; predpis národného športového zväzu môže
určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku.

-

Národný športový zväz je regulátorom. Prečo?
- “Národný športový zväz podľa ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c) zaraďuje športovcov do
zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom
národného športového zväzu.”
- “Praktikum praktizujúceho zväzu” alebo “příkaz znel jasne…”

A.8. Zmluva o príprave talentovaného športovca/1
-

-

-

-

máme tu mladého hráča
zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
zmluva o príprave talentovaného športovca
Kto je múdry - raď!
Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová
organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.
Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného predpismi športového
zväzu, v ktorom športovec dovŕši vek podľa § 4 ods. 5. Ak predpisy športového zväzu neurčujú koniec súťažného obdobia, platí, že zmluva
sa uzatvára do dovŕšenia hornej hranice veku talentovaného športovca.
možnosť dohodnúť sa na ďalšej spolupráci
Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že
súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave
talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky.
Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy
o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac
na tri roky.
Praktické skúsenosti: a čo keď nie?
Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré
vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu.
kvantifikovateľnosť nákladov - “Zmluvné strany sa dohodli, že športovec v prípade nedodržania….. uhradí paušalizovanú
náhradu nákladov…..vo výške X”

A.8. Zmluva o príprave talentovaného športovca/2
Zmluva musí ďalej obsahovať záväzok športovej organizácie:
- uhrádzať (všetky!) náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej organizácii,
- zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca,
- rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie,
- organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného
športovca,
- monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného športovca,
- zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na
monitorovanie podľa písmena e),
- zabezpečiť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.
Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že
súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave
talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky.

A.8. Zmluva o príprave talentovaného športovca/3
Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy o
príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac
na tri roky. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré
vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu.
Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu môže športová organizácia odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich
úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca, alebo ak športovec
nesplnil počas prípravy podmienky určené športovou organizáciou, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného
športovca.
Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane
vzťahujú ustanovenia zákona o športe: § 32 písm. a) až k), m) a n), § 33 a 34, § 38 až 43, a § 46 ods. 5 a 7.

A.9. Daňové a odvodové vlastnosti zmluvy o príprave
talentovaného športovca
Ak je zmluva o príprave talentovaného športovca, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť.
Príjem športovca ako SZČO je od 1.1.2016 v zákone o dani z príjmov osobitne definovaný v novom ustanovení § 6 ods. 2 písm. e).
Športovec SZČO si základ dane zníži o výdavky, skutočné alebo paušálne (60% z príjmu).
Uvedené osoby majú povinnosti a práva podľa zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení rovnako ako akékoľvek
iné SZČO mimo oblasti športu. S tým rozdielom, že SZČO je osoba ktorá dovŕšila 18 rokov.
Sociálne poistenie - je povinné a platí sa len v prípade, že (brutto) príjem za predchádzajúci kalendárny rok presiahol 12-násobok
aktuálne platného minimálneho základu a talentovaný športovec má 18 rokov a viac. Od 1.7.2017 je povinne poistený SZČO ak mal v
roku 2016 príjem vyšší ako 5298 eur (12 x 441,50).
Zdravotné poistenie sa platí ak má talentovaný športovec 18 rokov a viac, je to 14% z ročného základu daného ako základ dane
zvýšený o odvody, deleno 1,486.

A.10. Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti/1
Právne postavenie dobrovoľníka upravuje zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.
Podľa § 2 a 3 dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre
inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti
alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť
a)

b)
c)

vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo
zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného
dokumentu,
nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so
sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej
činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku
činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva
dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.
Dobrovoľník vykonáva činnosť napr. pre nezaopatrené deti,v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných
činnostiach v oblasti práce s mládežou, pri organizovaní športových podujatí.

A.10. Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti/2
Najmä pre menšie športové kluby je zaujímavé uzatvárať so športovými odborníkmi (napríklad mládežníckymi trénermi, vedúcimi
mužstiev a pod.) dobrovoľnícke zmluvy v súlade s § 6 zákona o dobrovoľníctve. Pozor, podmienkou je zápis dobrovoľníckej
zmluvy do informačného systému športu.
Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve, v zmluve sa možno dohodnúť na materiálnom zabezpečení dobrovoľníka, najmä
ide o:
- stravovanie,
- ubytovanie,
- dopravu alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou dobrovoľníka na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti,
- príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti (napríklad úhrada časti nákladov na mobil –
komunikácia s rodičmi detí, vedením klubu a pod., úhrada výdavkov na športové oblečenie a pod.),
- poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia.
Podľa § 6 ods. 2 písm. e) sa možno dohodnúť na náhrade za stratu času najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy (v roku 2017
je min. mzda 2,50 eura).
Podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách je možné poskytovať dobrovoľníkom náhrady – stravné,
kilometrovné. Podľa § 2 ods. 1 druhá veta, pracovná cesta je cesta dobrovoľníka počínajúc nástupom na cestu z bydliska na do
miesta plnenia dohodnutej činnosti, končiac návratom do miesta bydliska.

A.11. Daňové a odvodové vlastnosti zmluvy o výkone
dobrovoľníckej činnosti
Podľa § 9 ods. 2 písm. x) zákona o dani z príjmov sú plnenia poskytnuté dobrovoľníkovi v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona
o dobrovoľníctve oslobodené od dane – to znamená aj od odvodov.
Podľa § 8 ods. 1 písm. r) zákona o dani z príjmov sa ako “ostatné príjmy” zdaňuje náhrada za stratu času dobrovoľníka
zapísaného v informačnom systéme športu.
Podľa § 9 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov, je náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom
systéme športu príjem oslobodený od dane, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne za rok sumu 500 eur.
Ak náhrada za stratu času presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len príjem nad 500 eur, výdavky k príjmom
zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k
celkovým príjmom. Pozor, zo sumy nad 500 eur (z príslušného základu dane) sa následne platí aj zdravotné poistenie,
14% zo základu dane z náhrady za stratu času nad 500 eur.

B. Športový odborník/1
-

-

Športovým odborníkom (§ 6 ZoŠ) je
(a) tréner a inštruktor športu,
(b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa
osobitného predpisu,
(c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi
športového zväzu (napríklad rozhodca, delegát...),
(d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi
športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (napríklad funkcionári, členovia realizačných tímov
športovcov, pomocný a servisný personál, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia...) alebo
(e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
(f) funkcionár športovej organizácie,
(g) dopingový komisár.
Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa písmen a) až e) vzniká dňom zápisu športového
odborníka do registra fyzických osôb v rámci informačného systému športu (od 1.1.2016 sa nevyžaduje živnosť).
Zväzy!

B. Športový odborník/2
-

Zmluvná rovina výkonu športových odborníkov:
Športový odborník podľa hore uvedených písmen a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka ako:
podnikanie - samostatne zárobkovo činná osoba, s.r.o.,
na pracovnú zmluvu, dohodu, štátnozamestnanecký alebo služobný pomer,
ako dobrovoľník,
bez zmluvy.

-

To v praxi znamená, že v zásade je preferovaný vzťah ako SZČO avšak ponecháva sa zmluvná voľnosť medzi
športovým odborníkom a športovou organizáciou a možný je aj pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce
(pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti, prípade dohoda o vykonaní práce) alebo dobrovoľnícka
zmluva podľa zákona o dobrovoľníctve.
Fakticky sa okrem registračných povinností nič nemení oproti stavu pred nadobudnutím účinnosti ZOŠ.

-

Zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo
súkromných zdrojov
Športovec, ktorý svoje príjmy zdaňuje ako SZČO, príjem prijatý od individuálneho sponzora zahrnie k svojim ďalším príjmom zo
športovej činnosti príjmom zdaneným podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.
Športovci, ktorí nemajú postavenie SZČO, postupujú tak, že príjem prijatý od individuálneho sponzora zdania podľa nového
ustanovenia zákona o dani z príjmov § 8 ods. 1 písm. p). Čiže týka sa to:
- športovcov so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,
- športovcov s pracovnou zmluvou alebo dohodou,
- športovcov s obdobným pracovným vzťahom v rezortnom športovom stredisku.
Pri uvedenom príjme za výdavky považujú (viď § 8 ods. 15 zákona o dani z príjmov) všetky výdavky preukázateľne vynaložené na
základe zmluvy o sponzorstve v športe. Príjem zo zmluvy o sponzorstve v športe na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie, sa
zahrnie do základu dane postupne v období čerpania príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe do výšky vynaložených
výdavkov v príslušnom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu. To v praxi znamená, že základ dane z príjmov na základe
sponzoringu by mal byť nulový.
V prípade že sponzorovaným je amatérsky športovec, zdaní príjem na základe sponzoringu ako iný príjem podľa § 8 – iný.

Dobrovoľníctvo v praxi športových organizácií
Právne predpisy upravujúce dobrovoľníctvo v športe:
1.

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
športe“)

2.

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o dobrovoľníctve“)

3.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov”)

Dobrovoľníctvo v praxi športových organizácií
Čo nové priniesol zákon o športe vo vzťahu k dobrovoľníkom:
Bola zavedená možnosť, aby športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe mohol vykonávať športovú
činnosť ako dobrovoľník.
Ide o:
a)
b)
c)
d)

trénera alebo inštruktora športu,
fyzickú osobu vykonávajúcu odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
fyzickú osobu vykonávajúcu odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
fyzickú osobu vykonávajúcu činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu
nevyžaduje odborná spôsobilosť (vedúci družstva, zberač lôpt či iná osoba podieľajúca sa na zabezpečovaní organizácie
súťaže, na výkon činnosti ktorej sa nevyžaduje odborná spôsobilosť).

Samozrejme, dobrovoľníkmi môžu byť aj iné osoby ako len športoví odborníci (napr. bežní členovia športového klubu).

Dobrovoľníctvo v praxi športových organizácií
Ak športový odborník vykonáva svoju činnosť ako dobrovoľník, v zmysle § 80 ods. 7 Zákona o športe sa do registra fyzických osôb v
športe sa zapisujú aj tieto údaje:
a)

označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,

b)

označenie vysielajúcej organizácie,

c)

miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,

d)

súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,

e)

poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

Dobrovoľníctvo v praxi športových organizácií
Zákon o športe v § 99 ods. 2 ustanovuje, že ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno
takto vykonať, povinná osoba (príslušná športová organizácia) ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie v
informačnom systéme športu, povinná osoba (príslušná športová organizácia) informáciu zverejní na svojom webovom sídle
[napr. zverejnenie vyššie uvedených údajov pod písm. a) až e)].
Za webové sídlo je možné považovať aj stránku na webovom sídle www.facebook.com, avšak len za predpokladu, že je táto stránka
a informácie na nej prístupné verejnosti.

Dobrovoľníctvo v praxi športových organizácií
Zákon o dobrovoľníctve:
Zákon o dobrovoľníctve rozlišuje tri základné druhy vzťahov pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, a to vzťah medzi:

[1]

a)

dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti[1],

b)

dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou[2] a

c)

prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a vysielajúcou organizáciou[3].

§ 5 Zákona o dobrovoľníctve
§ 4 Zákona o dobrovoľníctve
[3]
§ 5 ods. 11 Zákona o dobrovoľníctve
[2]

Dobrovoľníctvo v praxi športových organizácií
VZŤAH: DOBROVOĽNÍK - PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
Za predpokladu, že má športový klub záujem o pomoc zo strany dobrovoľníka, je povinný splniť viaceré zákonné povinnosti uložené
Zákonom o dobrovoľníctve, napríklad:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

uzatvoriť zmluvu s dobrovoľníkom,
zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v
podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti,
zabezpečiť oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky pred
začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti,
vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho
dobrovoľníckej činnosti,
poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s
výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život,
(po dohode s dobrovoľníkom) uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu,
(po dohode s dobrovoľníkom) uzavrieť v prospech dobrovoľníka poistenie pre prípad jeho úrazu,
uhradiť náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu, ak tak bolo dohodnuté v zmluve o
dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľníctvo v praxi športových organizácií
Za dobrovoľníka staršieho ako 15 a zároveň mladšieho ako 18 rokov uzatvára dobrovoľnícku zmluvu jeho zákonný zástupca. Pri
mladistvých dobrovoľníkoch ďalej platí, že:
●

dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného
zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby,

●

s dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov sa nesmie dohodnúť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je neprimeraná
anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýšenému
nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia zdravia,

●

je daná povinnosť podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako
18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho
zdravie alebo život.

Dobrovoľníctvo v praxi športových organizácií
NÁVRH RIEŠENIA:
Nie všetky z vyššie uvedených povinností sú malé športové kluby schopné vo vlastnej réžii zabezpečiť. Prekážkou sú predovšetkým už
súvisiace ekonomické náklady, prípadne personálne možnosti športových klubov spočívajúce v nedostatku odborných zamestnancov z
príslušných oblastí, ktorí by zabezpečili potrebné odborné školenia dobrovoľníkov, resp. pripravili a spravovali právnu a ekonomickú
(účtovnú) dokumentáciu súvisiacu s dobrovoľníkmi (napr. spísanie zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti).
UPLATŇOVANIE VZŤAHU:
DOBROVOĽNÍK - VYSIELAJÚCA ORGANIZÁCIA - PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI

Zmluva o sponzorstve v športe
Čo možno poskytnúť ako sponzorské:
a)
b)
c)
d)

priame peňažné plnenie
nepriame peňažné plnenie
priame nepeňažné plnenie
nepriame nepeňažné plnenie

Komu možno poskytnúť sponzorské:
a)
b)
c)

športovcovi,
športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) [tréner a inštruktor športu] alebo
športovej organizácii,

PODMIENKA využitia daňového benefitu SPONZOROM: Sponzorovaní sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej
organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie

Zmluva o sponzorstve v športe
Podstatné náležitosti zmluvy:
a)
b)
c)
d)
e)

[1]

identifikačné údaje zmluvných strán,
obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá
časť sponzorského,
spôsob zániku zmluvy,
účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu (napr. jednorazovo, v splátkach + v hotovosti[1] resp.
bankovým prevodom) jeho poskytnutia a použitia,
podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia.

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov

Zmluva o sponzorstve v športe
ĎALŠIE POVINNOSTI:
●

●
●
●

●
●

Sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo
jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou
sponzorovaným.
Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom,
na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.
Zmluvu, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo
použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo
sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom.
Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je
povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.
Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom
(transparentnom) účte. Údaje na osobitnom bankovom (transparentnom) účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite
prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene
a priezvisku platiteľa, alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu
webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe

Zmluva o sponzorstve v športe
Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je:
1.
2.

výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného,
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora (napr. v prípade FO podnikateľa logicky nemožno vyžadovať) o tom, že
a)
sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a
c)
sponzor nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie.

Zmluva o sponzorstve v športe
Metodické usmernenie:
Zmluva sa zverejňuje na web stránke sponzorovaného.
Sponzorovaný zverejní údaje o svojej osobe podľa § 80 ods. 2 zákona, ak ide o fyzickú osobu alebo podľa § 81 ods. 1 zákona, ak
ide o právnickú osobu, na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom.
Namiesto výpisu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe tlačená verzia
zobrazenia webovej stránky so zverejnenými údajmi podľa vyššie uvedeného bodu.
Čestné vyhlásenie sponzorovaného, že:
1.
2.
3.

má stanovy v súlade s § 19 až 23 zákona, ak je sponzorovaným športový zväz alebo národná športová organizácia,
činnosť športovej organizácie je v súlade s § 19 až 23 zákona, ak je sponzorovaným športová organizácia s právnou formou
občianskeho združenia,
mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom zmluvy o sponzorstve v športe uložená sankcia za závažné porušenie
povinnosti podľa § 98 ods. 1 zákona

Sponzorovaný je povinný bezodkladne písomne alebo elektronicky oznámiť ministerstvu školstva adresu webového sídla, na ktorom
sú zmluva o sponzorstve v športe a vykazovanie použitia sponzorského zverejnené.

Ďakujeme za pozornosť

„Musíte svoju prácu robiť zo srdca. Je to občas ťažká úloha, ale len tá prináša úspech. Tvrdo a neustále
pracuj, pracuj viac ako ostatní a výsledok sa dostaví. To je jediný recept.“
- Pavel Nedvěd, bývalý vynikajúci futbalista, aktuálne viceprezident Juventusu Turín.

