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KOMENTÁŘ PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ
K USTANOVENÍ § 14 ODST. 2 PÍSM. C) PŘESTUPNÍHO ŘÁDU FAČR
1. Obecně k institutu tréninkové kompenzace
1.1. Mezinárodní tréninková kompenzace
1.1.1. Institut tréninkové kompenzace byl poprvé v rámci fotbalového prostředí zaveden
v roce 2001, a to mezinárodní organizací Fédération Internationale de Football
Association (dále „FIFA“), a to mj. v reakci na tzv. kauzu Bosman, v jejímž důsledku
byl mj. zrušen institut odstupného při přestupu profesionálních hráčů po konci
účinnosti profesionální smlouvy. Smyslem institutu bylo a je zejména vytvoření
solidárního systému, který bude motivovat kluby k výchově mladých hráčů, a to skrze
finanční kompenzaci, která by měla saturovat náklady klubů spojené právě s výchovou
mladých hráčů, ze kterých se stali profesionální hráči.
1.1.2. Mezinárodní tréninková kompenzace je legislativně zakotvena v rámci vnitřních
předpisů FIFA, konkrétně jednak v ustanovení článku 20 Regulations on the Status and
Transfer of Players (dále „Přestupní řád FIFA“), a jednak v Příloze č. 4 Přestupního
řádu FIFA. Obecně lze konstatovat, že mezinárodní tréninková kompenzace se hradí
v případech, kdy je hráč registrován poprvé jako profesionální hráč a pokaždé, když
profesionální hráč přestupuje, a to až do konce soutěžního ročníku, ve kterém dovrší
23. rok svého života (pozn. tento případ je ekvivalentem případu dle ustanovení § 14
odst. 2 písm. c) Přestupního řádu FAČR).
1.2. Vnitrostátní tréninková kompenzace
1.2.1. O více než deset let později byl v rámci české fotbalové (r)evoluce institut tréninkové
kompenzace přejat do vnitřních předpisů Fotbalové asociace České republiky (dále
„FAČR“), tj. byl vytvořen institut vnitrostátní tréninkové kompenzace, jehož principy
a logika je v zásadě totožná s těmi, kterými je řízen institut mezinárodní tréninkové
kompenzace, pouze s tím rozdílem, že se vztahuje toliko k působení hráčů v členských
klubech, jejich přestupům v rámci českého fotbalového prostředí a registraci jejich
profesionálních smluv na FAČR.
1.2.2. Vnitrostátní tréninková kompenzace je legislativně zakotvena v Přestupním řádu
FAČR, a to konkrétně v ustanovení § 14 a § 15 Přestupního řádu FAČR. Ustanovení
§ 14 Přestupního řádu FAČR Přestupního řádu FAČR jednak v odst. 1 vymezuje
obecný smysl, potažmo účel vnitrostátní tréninkové kompenzace, kterým je stejně jako
u mezinárodní tréninkové kompenzace náhrada nákladů spojených s výchovou hráče,
jednak v odstavci 2 poté pozitivně taxativně vymezuje čtyři situace, kdy vzniká nárok
na tréninkovou kompenzaci, a jednak v odst. 3 stanovuje situace, kdy ke vzniku nároku
na tréninkovou kompenzaci nedochází.
2. Komentář k ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) Přestupního řádu FAČR
2.1. Ustanovení § 14 odst. 2 Přestupního řádu FAČR taxativně vymezuje čtyři situace, kdy se
hradí tréninková kompenzace, tj. tréninkovou kompenzaci hradí:
2.1.1. členský klub, s nímž hráč uzavírá v soutěžním ročníku, v němž dovršil nebo dovrší
nejvýše 23. roku svého věku, svou první profesionální smlouvu, a to všem členským
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klubům, které se v souladu se záznamy v kartě hráče podílely tréninkem na výchově
tohoto hráče;
2.1.2. členský klub, s nímž hráč, který již měl uzavřenu alespoň jednu profesionální smlouvu,
uzavírá v soutěžním ročníku, v němž dovršil nebo dovrší nejvýše 23. roku svého věku,
svou další profesionální smlouvu, a to všem členským klubům, které se v souladu se
záznamy v kartě hráče podílely tréninkem na výchově tohoto hráče;
2.1.3. nový klub mateřskému klubu, ze kterého v režimu profesionálních hráčů podle tohoto
řádu přestupuje profesionální hráč v soutěžním ročníku, v němž dovršil nebo dovrší
nejvýše 23. roku svého věku;
2.1.4. členský klub, s nímž hráč uzavírá v soutěžním ročníku, v němž dovršil nebo dovrší
nejvýše 23. roku svého věku, svou další profesionální smlouvu v období do 30 měsíců
od zániku závazku založeného jeho předchozí profesionální smlouvou, a to členskému
klubu, s nímž měl hráč uzavřenou předchozí profesionální smlouvu.
2.2. Ačkoliv předmětem tohoto komentáře je především případ vymezený v odstavci
2.1.3., tak považujeme za účelné ve stručnosti vymezit i zbylé tři případy.
2.2.1. První případem (§ 14 odst. 2 písm. a) Přestupního řád FAČR), kdy dochází ke vzniku
tréninkové kompenzace je situace, kdy hráč uzavírá svou první profesionální smlouvu,
a to nejpozději v soutěžním ročníku, ve kterém dovršil nebo dovrší 23. rok svého věku,
tj. zjednodušeně hráč, kterému je nejvýše 23 let, uzavírá první profesionální
smlouvu.
2.2.2. Druhý případ (§ 14 odst. 2 písm. b) Přestupního řádu FAČR) je poněkud
komplikovanější, jelikož ustanovení § 14 odst. 2 písm. b) Přestupního řádu FAČR
nestojí samo o sobě, ale je ho nezbytné číst společně s ustanovením § 15 odst. 2
Přestupního řádu FAČR, které stanovuje následující: „Tréninková kompenzace podle § 14
odst. 2 písm. b) tohoto řádu se platí ve výši rozdílu částky vyplácené podle příslušného sloupce pro I.
nebo II. ligu a částky, která již byla nebo měla být oprávněným členským klubům vyplacena na
základě dříve uzavřené první profesionální smlouvy.“. Ustanovení § 14 odst. 2 písm. b)
Přestupního řádu FAČR tak míří na případy, které lze demonstrovat na následující
modelové situaci: Hráč „A“ uzavře svou první profesionální smlouvu s klubem „B“,
který hraje ČFL. Klub „B“ uhradí v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. a)
Přestupního řádu FAČR tréninkovou kompenzaci všem klubům, které se dosud
podílely na výchově hráče „A“, a to dle výše, kterou tabulku obsažená v ustanovení §
15 odst. 1 Přestupního řádu FAČR stanovuje pro kategorii ČFL. Hráč „A“ následně
přestoupí do klubu „C“, který hraje II. ligu. Klub „C“ pak hradí tréninkovou
kompenzaci klubu „B“ (pozn. jedná se o případ dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c)
Přestupního řádu FAČR, jenž bude detailně vymezen v odstavci 2.3) a současně hradí
tréninkové kompenzace všem klubům, kterým již tréninkovou kompenzaci uhradil
klub „B“, nikoliv však v plné výši, nýbrž ve výši rozdílu mezi tím, co by uhradil klub
„C“, kdyby byl klubem, se kterým uzavřel hráč svou první profesionální smlouvu, a
tím, co uhradil klub „B“.
2.2.3. Třetí případ (§ 14 odst. 2 písm. d) Přestupního řádu FAČR) kdy dochází ke vzniku
tréninkové kompenzace je situace, kdy hráč uzavírá s členským klubem v soutěžním
ročníku, v němž dovršil nebo dovrší nejvýše 23. roku svého věku, svou další
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profesionální smlouvu v období do 30 měsíců od zániku závazku založeného jeho
předchozí profesionální smlouvou, a to členskému klubu, s nímž měl hráč uzavřenou
předchozí profesionální smlouvu.
2.3. Posledním případem, v rámci textu Přestupního řádu pak chronologicky třetím, je
případ dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) Přestupního řádu FAČR, tj. situace, kdy
přestupuje profesionální hráč v soutěžním ročníku, v němž dovršil nebo dovrší nejvýše 23.
roku svého věku. Ačkoliv metodou gramatické interpretace bychom mohli dojít k závěru,
že nárok vzniká při jakémkoliv přestupu profesionálního hráče, a to až do soutěžního
ročníku, ve kterém hráč dovrší nebo dovršil 23. rok svého věku, tak ve skutečnosti tomu tak
není. Za použití teleologického výkladu je potřeba se přiklonit k názoru, který byl
potvrzen rozhodovací praxí Court of Arbitration for Sport1 a FIFA Dispute
Resolution Chamber2, tj. že v případě, že v rámci přestupu hráče uzavřou dvě strany
dohodu vymezující jejich finanční povinnosti, konkrétně kompenzaci, tak na
tréninkovou kompenzaci se hledí, jako by byla součástí této kompenzace, pakliže
není výslovně stanoveno jinak. Účelem institutu tréninkové kompenzace je náhrada
nákladů klubu spojených s tréninkem hráčem, tj. jakási forma finanční kompenzace, která
klubům saturuje náklady, někdy je i výrazně převyšuje, které klub měl v souvislosti
s výchovou daného hráče. V případě přestupu profesionálního hráče však zpravidla dochází
k negociaci o podmínkách přestupu daného profesionálního hráče, kdy jednou z hlavních
částí je i výše smluveného odstupného/přestupní částka. Smyslem přestupní částky je pak
úplné finanční vypořádání mezi dvěma kluby spojené s přestupem hráče. Závěr, který by
mateřský klub hráče opravňoval k nárokování další částky nad rámec smluvené přestupní
částky, by byl nejen v rozporu s principem právní jistoty, ale též legitimním očekáváním
klubu, že ve vztahu k vypořádání mezi dvěma kluby v souvislosti s hráčem bylo učiněno za
dost.
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CAS 2011/A/2559; CAS 2004/A/785
FIFA DRC n. 114363; FIFA DRC n. 3830; FIFA DRC n. 19512
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