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Profesionální sportovec ČSTS

1. Úvod
K čemu je tento manuál určen?
Manuál je určen primárně pro KČ, kteří chtějí uzavřít smluvní vztah se svými sportovci a tím z nich
vytvořit profesionální sportovce.
Kdo je „profesionální sportovec“ dle zákona?
Statut profesionálního sportovce se vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou
činnost na základě smluvního vztahu bez ohledu na rozsah a výši výdělku. Tímto smluvním vztahem
pak může být dohoda o provedení práce (dále „DPP“), dohoda o pracovní činnosti (dále „DPČ“) nebo
smlouva o sportovní činnosti (dále „pracovní smlouva“) vykonávána v režimu OSVČ (živnost nebo
svobodné povolání).
Jak se mohu stát profesionálním sportovcem?
Profesionálním sportovcem se stanete uzavřením smluvního vztahu se zaměstnavatelem (např. KČ –
taneční klub) a uzavřete tak s ním smluvní vztah na základě DPP, DPČ, pracovní smlouvy v režimu OSVČ
nebo jiného režimu OSVČ (objednávka služby).

2. Obecné rozdělení profesionálních sportovců ČSTS
a) Amatér, Profesionál
▪ Amatér = sportovec tančící pod hlavičkou ČSTS ve třídách E, D, C, B, A nebo M dle SŘ ČSTS
bez smluvního vztahu.
▪ Profesionál = sportovec tančící pod hlavičkou ČSTS ve třídě P dle SŘ ČSTS bez smluvního
vztahu.
b) Semi-Profi
= Amatér + DPP, DPČ nebo pracovní smlouva v režimu OSVČ, a to buď jako živnostník s
živnostenským oprávněním N74 (nad 18 let, možnost 60% výdajového paušálu) nebo na základě
svobodného povolání (možnost pouze 40% výdajového paušálu).
- rozdělení kategorií:
▪ Do 15 let (případně nedokončený základní stupeň vzdělání) – pracovní smlouva
- je nutné mít:
✓ potvrzení od Úřadu práce ČR podepsané praktickým lékařem – Žádost o
povolení činnosti dítěte
✓ pojištění provozovatele pro případ náhrady škody při výkonu činnosti (pro
případ náhrady škody, ke které by mohlo dojít při výkonu činnosti dítěte,
včetně náhrady škody na zdraví)
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✓ ve smlouvě uvedeny ochranné podmínky obsažené v Zákoně o zaměstnanosti
č. 435/2004 Sb. (část šestá §121, §122, §123, §124) a Vyhlášky č. 180/2015 Sb.
(§5 – Zákazy prací mladistvých zaměstnanců)
▪

15-17 let – DPP, DPČ
- je nutné mít:
✓ dokončený základní stupeň vzdělání
✓ v dohodě uvedeny ochranné podmínky obsažené ve Vyhlášce č. 180/2015 Sb.
(§5 – Zákazy prací mladistvých zaměstnanců)

▪

Od 18 let – pracovní smlouva, DPP, DPČ
- je nutné mít:
✓ dokončený základní stupeň vzdělání
✓ v režimu OSVČ objednávku služby při výkonu sportovní činnosti, pracovní
smlouvu

c) Profi
= Profesionál + DPP, DPČ, Smlouva o výkonu činnosti sportovce nebo režim OSVČ, a to buď jako
živnostník s živnostenským oprávněním N74 (nad 18 let, možnost 60% výdajového paušálu) nebo
na základě svobodného povolání (možnost pouze 40% výdajového paušálu).
- pokud se pár třídy P – Profesionálové bude účastnit titulární soutěže (WDSF, MČR), nesmí se po
dobu jednoho roku od dané titulární soutěže účastnit žádné soutěže Amatérů.

3. Smlouva o výkonu sportovní činnosti, DPP, DPČ
Vzor Smlouvy o výkonu činnosti sportovce, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
jsou ke stažení na webu ČSTS v sekci – Profesionální sportovec ČSTS.
Pozn: Podle §10 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 sb. je příležitostný výdělek definován částkou
30.000,- ve zdaňovacím období.

4. FAQ
Již mám dle SŘ ČSTS třídu P – Profesionálové. Jsem zároveň i profesionálním sportovcem?
ANO v případě, když máte zároveň uzavřen smluvní vztah se zaměstnavatelem (např. KČ) nebo
vykonáváte činnost v režimu OSVČ.
NE v případě, když nemáte zároveň uzavřen smluvní vztah se zaměstnavatelem (např. KČ) nebo
nevykonáváte činnost v režimu OSVČ.
Co se stane, když jsem tanečník Amatér (třída E, D, C, B, A nebo M) a stanu se profesionálním
sportovcem?
Pro Vás se do budoucna nic nemění. Stále se řídíte legislativou ČSTS. Nyní však dostanete nový statut
Semi-Profi, stále se můžete účastnit soutěží ve své třídě dle SŘ ČSTS a zároveň být profesionálním
sportovcem na základě smluvního vztahu se zaměstnavatelem nebo vykonáváte činnost v režimu
OSVČ.
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Co se stane, když jsem tanečník Profesionál (třída P) a stanu se profesionálním sportovcem?
Pro Vás se do budoucna také nic nemění. Stále se řídíte legislativou ČSTS. Nyní však dostanete nový
statut Profi, stále se můžete účastnit soutěží ve své třídě dle SŘ ČSTS a zároveň být profesionálním
sportovcem na základě smluvního vztahu se zaměstnavatelem nebo vykonáváte činnost v režimu
OSVČ.
Mohu se jako profesionální sportovec účastnit soutěží?
Ano, jestli máte statut Semi-Profi nebo Profi, můžete se účastnit profesionálních soutěží za dodržení
předepsaných hygienických podmínek. Sportovci, kteří nemají statut Semi-Profi nebo Profi se
profesionálních soutěží zúčastnit nemohou.

Vysvětlivky:
KČ – Kolektivní člen ČSTS
PD – Profesionál
SŘ – Soutěžní řád ČSTS
ČUS – Česká unie sportu
DPČ – Dohoda o pracovní činnosti
DPP – Dohoda o provedení práce
MČR – Mistrovství České republiky
ČSTS – Český svaz tanečního sportu
OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná
WDSF – World Dance Sport Federation
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