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KOMENTÁŘ LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ
K INSTITUTU TRÉNINKOVÝCH KOMPENZACÍ
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 prostřednictvím finanční kompenzace, která by měla
nahradit náklady klubů spojené právě s výchovou mladých hráčů, ze kterých se později
stali profesionální hráči.
1.1.2. Mezinárodní tréninková kompenzace je legislativně upravena 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
s mezinárodním prvkem, 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 FAČR, jejich přestupům v rámci českého fotbalového prostředí a registraci jejich
profesionálních smluv na FAČR.
1.2.2. Vnitrostátní tréninková kompenzace je legislativně upravena v Přestupním řádu FAČR, a
to konkrétně v ustanovení § 14 a § 15 Přestupního řádu FAČR. Zatímco ustanovení § 14
Přestupního řádu FAČR v odst. 1 Přestupního řádu FAČR vymezuje jak obecný smysl a
účel vnitrostátní tréninkové kompenzace, kterým je stejně jako u mezinárodní tréninkové
kompenzace náhrada nákladů spojených s výchovou hráče, jsou následně v odstavci 2
tohoto ustanovení taxativně vymezeny čtyři situace, kdy vzniká nárok na tréninkovou
kompenzaci, a v odst. 3 tohoto ustanovení pak situace, kdy ke vzniku nároku na
tréninkovou kompenzaci nedochází.
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2. Komentář k ustanovení § 14 odst. 2 Přestupního řádu FAČR
2.1. Ustanovení § 14 odst. 2 Přestupního řádu FAČR vymezuje čtyři situace, kdy se hradí tréninková
kompenzace. 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 klubům, které
se v souladu se záznamy v kartě hráče podílely tréninkem na výchově tohoto hráče – první
profesionální smlouva 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 – následný přestup
hráče do klubu vyšší soutěže s uzavřením profesionální smlouvy spojené s
doplácením části tréninkové kompenzace všem předchozím klubům 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 – nová profesionální smlouva v jiném klubu na stejné
nebo nižší úrovni;
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 – nová profesionální smlouva
v jiném klubu, která přímo nenavazuje na předchozí profesionální smlouvu hráče.
2.2. Ačkoliv předmětem tohoto komentáře je především případ vymezený v odstavci 2.1.3.,
považujeme za účelné ve stručnosti popsat i zbylé tři případy.
2.2.1. Prvním 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, tedy
zjednodušeně hráč, kterému je nejvýše 23 let, uzavírá první profesionální smlouvu.
V takovém případě hradí klub, který s hráčem uzavírá profesionální smlouvu, tréninkové
kompenzace všem předchozím klubům zapsaným v kartě hráče v rozhodném období, tj.
od 6. roku hráče dále.
2.2.2. Druhý případ (§ 14 odst. 2 písm. b) Přestupního řádu FAČR) je poněkud komplikovanější,
protože ustanovení § 14 odst. 2 písm. b) Přestupního řádu FAČR nestojí samo o sobě, ale
je ho nezbytné aplikovat 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
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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“ vyplatí 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 platí
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
platí tréninkové kompenzace všem klubům, kterým již tréninkovou kompenzaci vyplatil
klub „B“, nikoliv však v plné výši, nýbrž ve výši rozdílu mezi tím, co by vyplatil klub „C“,
kdyby byl klubem „první smlouvy“ a tím, co vyplatil klub „B“. Blíže je tato situace
osvětlena v modelovém příkladu č. 1 níže.
Komplikovanější situace nastává, uzavře-li hráč první profesionální smlouvu v zahraničí a
kluby jsou vypořádány podle mezinárodní tréninkové kompenzace. Ta se totiž hradí všem
klubům, které se podílely na výchově hráče mezi 12. a 23. rokem věku hráče, zatímco
vnitrostátní tréninková kompenzace všem klubům, které se podílely na výchově hráče
mezi 6. a 23. rokem věku hráče. Ve chvíli, kdy tak hráče uzavře svou další profesionální
smlouvu v členském klubu FAČR, analogicky je aplikován postup dle tohoto ustanovení
a klubům, které se podílely na výchově hráče mezi 6. a 11. rokem věku hráče, náleží
vnitrostátní tréninková kompenzace. Blíže je tato situace osvětlena v modelovém příkladu
č. 2 níže.
Specifickým je také případ, kdy hráč, který již uzavřel první profesionální smlouvu v klubu
„A“, hostuje v klubu „B“ a po skončení hostování přestoupí do klubu „C“, kde uzavře
svou další profesionální smlouvu. Přestože si kluby „A“ a „C“ sjednají, že tréninková
kompenzace je součástí přestupní částky, nelze touto dohodou postihnout nárok klubu
„B“ na tréninkovou kompenzaci, která mu náleží od klubu „C“. Tento nárok může
zaniknout jedině explicitním vyjmutím budoucích nároků na tréninkové kompenzace ve
smlouvě o hostování mezi kluby „A“ a „B“. Této situaci se věnuje modelový příklad č. 3
níže.
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 profesionální
smlouvu v období do 30 měsíců od zániku závazku založeného jeho předchozí
profesionální smlouvou. V takovém případě nový klub hradí tréninkovou kompenzaci
členskému klubu, s nímž měl hráč uzavřenou předchozí profesionální smlouvu. Je však
nutné upozornit na §14 odst. 3 písm. d) Přestupního řádu FAČR, podle kterého se
tréninková kompenzace nehradí v případě, kdy hráči nebyl mateřským klubem alespoň 30
dní před koncem účinnosti jeho stávající profesionální smlouvy doručen písemný návrh
nové profesionální smlouvy.
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2.3. Poslední možnou situací je případ dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) Přestupního řádu
FAČR, kdy přestupuje profesionální hráč v soutěžním ročníku, v němž dovršil nebo dovrší
nejvýše 23. roku svého věku. Přestože by se mohlo zdát, 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. Vzhledem k rozhodovací praxi
na úrovni Court of Arbitration for Sport1 a FIFA Dispute Resolution Chamber2, je potřeba se
přiklonit k názoru, že pokud v rámci přestupu hráče uzavřou dvě strany dohodu
vymezující jejich finanční povinnosti, konkrétně přestupní částku, tak na tréninkovou
kompenzaci se hledí, jako by byla součástí této částky, není-li výslovně stanoveno jinak.
Aby tak vznikl nárok na tréninkovou kompenzaci, musela by smlouva o přestupu obsahovat
výslovné ustanovení o tom, že tréninková kompenzace není součástí přestupní částky.
Účelem institutu tréninkové kompenzace je náhrada nákladů klubu spojených s tréninkem
hráčem, tedy jakási forma finanční kompenzace, která klubům nahrazuje náklady (někdy tyto
náklady i výrazně převyšuje), které klub měl v souvislosti s výchovou daného hráče. V případě
přestupu profesionálního hráče však zpravidla dochází mezi kluby k jednání 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 dohodou klubů. Na stejných
principech a logice je postavena i vnitrostátní úprava tréninkové kompenzace.
Je však nutné upozornit, že přestupuje-li hráč podle tohoto ustanovení z nižší soutěže do vyšší,
je nový klub hráče povinen uhradit tréninkovou kompenzaci podle § 14 odst. 2 písm. b)
Přestupního řádu FAČR všem klubům, které se podílely na výchově hráče, vyjma mateřského
klubu, ze kterého hráč přestoupil (blíže uvedeno v modelovém příkladu č. 1).

1
2

CAS 2011/A/2559; CAS 2004/A/785
FIFA DRC n. 114363; FIFA DRC n. 3830; FIFA DRC n. 19512
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Modelový příklad č. 13

Hráčský passport
Name: Jan Novák
CZE

Date of Birth: 01.01.2000
National
Association

Liga

FC Tempo Praha

CZE

5

01.07.2007

Amatér

FK Dukla Praha

CZE

2

01.07.2016

Profesionál

Vysočina Jihlava

CZE

2

01.07.2019

Profesionál

SK Slavia Praha

CZE

1

01.07.2021

Profesionál

Name of Club

Date of Registration

Player
Status

1. Hráč uzavřel první profesionální smlouvu s FK Dukla Praha 1. 7. 2016 a ta vyplatila FC Tempu
Praha tréninkovou kompenzaci ve výši 160 000 Kč (4x 5 000 Kč za soutěžní ročníky 07/08, 08/09,
09/10, 10/11, 4x 20 000 Kč za soutěžní ročníky 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 a 60 000 Kč za
soutěžní ročník 15/16).
2. Vysočina Jihlava koupila hráče za 1 000 000 Kč a uzavřela s ním další profesionální smlouvu.
Tréninková kompenzace pro FK Dukla Praha v hodnotě 180 000 Kč (3x 60 000 Kč za soutěžní
ročníky 16/17, 17/18 a 18/19) je součástí přestupní částky. Vysočina Jihlava FC Tempu Praha nic
nevyplácí.
3. SK Slavia Praha koupila hráče za 5 000 000 Kč a uzavřela s ním další profesionální smlouvu.
Tréninková kompenzace pro Vysočinu Jihlava v hodnotě 500 000 Kč (2x 250 000 Kč za soutěžní
ročníky 19/20 a 20/21) je součástí přestupní částky. Vzhledem k tomu, že SK Slavia Praha je
klubem 1. ligy, tak dále vyplácí:
- tréninkovou kompenzaci pro FC Tempo Praha ve výši rozdílu mezi částkami pro 2. ligu a pro
1. ligu ve výši 55 000 Kč (4x 10 000 Kč za soutěžní ročníky 11/12, 12/13, 13/14 a 14/15 a 1x
15 000 Kč za soutěžní ročník 15/16);
- tréninkovou kompenzaci pro FK Dukla Praha ve výši rozdílu mezi částkami pro 2. ligu a pro
1. ligu ve výši 45 000 Kč (3x 15 000 Kč za soutěžní ročníky 16/17, 17/18 s 18/19).

3

Výpočty u modelových příkladů jsou pro zjednodušení počítány dle soutěžních ročníků, byť upozorňujeme, že
dle čl. 5 Přílohy č. 4 FIFA RSTP je nutné ve složitějších případech pracovat s kalendářními roky.
MS 1934 Itálie – 2. místo | ME 1960 Francie – 3. místo | MS 1962 Chile – 2. místo | OH 1964 Japonsko – 2. místo | ME 1973 U23 SSSR/ČSSR – 1.
místo | ME 1976 Jugoslávie – 1. místo | ME 1980 Itálie – 3. místo | OH 1980 SSSR – 1. místo | ME 1996 Anglie – 2. místo | FIFA Konfederační
pohár | 1997 Saudská Arábie – 3. místo | ME 2000 U21 Slovensko – 2. místo | ME 2002 U21 Švýcarsko – 1. místo | ME 2004 Portugalsko –
3. místo | MS 2007 U20 Kanada – 2. místo | ME 2011 U21 Dánsko – 3. místo | ME 2012 Polsko, Ukrajina – čtvrtﬁnále | ME 2020 – čtvrtﬁnále
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Modelový příklad č. 2

Hráčský passport
Name: Jan Novák
CZE

Date of Birth: 01.01.2000
National
Association

Liga

FC Tempo Praha

CZE

5

01.07.2007

amatér

AC Sparta Praha

CZE

1

01.07.2011

amatér

SK Slovan Bratislava

SVK

01.07.2016

profesionál

FK Viktoria Žižkov

CZE

01.07.2019

profesionál

Name of Club

2

Date of Registration

Player
Status

1. Hráč uzavřel první profesionální smlouvu s SK Slovan Bratislava 1. 7. 2016 a ten vyplatil AC Sparta
Praha mezinárodní tréninkovou kompenzaci ve výši 70 000 EUR (4x 10 000 EUR za soutěžní
ročníky 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 a 30 000 EUR za soutěžní ročník 15/16).
2. FK Viktoria Žižkov koupil hráče za 1 000 000 Kč a uzavřel s ním další profesionální smlouvu.
Mezinárodní tréninková kompenzace pro SK Slovan Bratislava je součástí přestupní částky. FK
Viktoria Žižkov FC Tempu Praha doplácí vnitrostátní tréninkovou kompenzaci ve výši 20 000 Kč
(4x 5 000 Kč za soutěžní ročníky 07/08, 08/09, 09/10, 10/11).

MS 1934 Itálie – 2. místo | ME 1960 Francie – 3. místo | MS 1962 Chile – 2. místo | OH 1964 Japonsko – 2. místo | ME 1973 U23 SSSR/ČSSR – 1.
místo | ME 1976 Jugoslávie – 1. místo | ME 1980 Itálie – 3. místo | OH 1980 SSSR – 1. místo | ME 1996 Anglie – 2. místo | FIFA Konfederační
pohár | 1997 Saudská Arábie – 3. místo | ME 2000 U21 Slovensko – 2. místo | ME 2002 U21 Švýcarsko – 1. místo | ME 2004 Portugalsko –
3. místo | MS 2007 U20 Kanada – 2. místo | ME 2011 U21 Dánsko – 3. místo | ME 2012 Polsko, Ukrajina – čtvrtﬁnále | ME 2020 – čtvrtﬁnále
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Modelový příklad č. 3

Hráčský passport
Name: Jan Novák
CZE

Date of Birth: 01.01.2000
National
Association

Liga

FC Tempo Praha

CZE

5

01.07.2007

Amatér

FK Dukla Praha

CZE

2

01.07.2016

Profesionál

Vysočina Jihlava

CZE

2

01.07.2019

Hostování - Profesionál

FK Dukla Praha

CZE

2

01.07.2020

Profesionál

SK Slavia Praha

CZE

1

01.07.2021

Profesionál

Name of Club

Date of Registration

Player
Status

1. Hráč uzavřel první profesionální smlouvu s FK Dukla Praha 1. 7. 2016 a ta vyplatila FC Tempu
Praha tréninkovou kompenzaci ve výši 160 000 Kč (4x 5 000 Kč za soutěžní ročníky 07/08, 08/09,
09/10, 10/11, 4x 20 000 Kč za soutěžní ročníky 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 a 60 000 Kč za
soutěžní ročník 15/16).
2. Hráč z FK Dukla Praha celý soutěžní ročník 2019/2020 hostoval ve Vysočině Jihlava. Po konci
soutěžního ročníku se hráč vrátil do FK Dukla Praha, kde hrál celý soutěžní ročník 2020/2021.
3. SK Slavia Praha koupila hráče za 5 000 000 Kč a uzavřela s ním další profesionální smlouvu.
Tréninková kompenzace pro FK Duklu Praha v hodnotě 430 000 Kč (3x 60 000 Kč za soutěžní
ročníky 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 1x 250 000 Kč za soutěžní ročník 20/21) je součástí
přestupní částky. Vysočině Jihlava však náleží tréninková kompenzace za soutěžní ročník
2019/2020 ve výši 250 000 Kč, protože součástí smlouvy o přestupu a přestupní částky byla pouze
tréninková kompenzace pro FK Dukla Praha. Vzhledem k tomu, že SK Slavia Praha je klubem 1.
ligy, tak dále vyplácí tréninkovou kompenzaci pro FC Tempo Praha ve výši rozdílu mezi částkami
pro 2. ligu a pro 1. ligu ve výši 55 000 Kč (4x 10 000 Kč za soutěžní ročníky 11/12, 12/13, 13/14
a 14/15 a 1x 15 000 Kč za soutěžní ročník 15/16);

MS 1934 Itálie – 2. místo | ME 1960 Francie – 3. místo | MS 1962 Chile – 2. místo | OH 1964 Japonsko – 2. místo | ME 1973 U23 SSSR/ČSSR – 1.
místo | ME 1976 Jugoslávie – 1. místo | ME 1980 Itálie – 3. místo | OH 1980 SSSR – 1. místo | ME 1996 Anglie – 2. místo | FIFA Konfederační
pohár | 1997 Saudská Arábie – 3. místo | ME 2000 U21 Slovensko – 2. místo | ME 2002 U21 Švýcarsko – 1. místo | ME 2004 Portugalsko –
3. místo | MS 2007 U20 Kanada – 2. místo | ME 2011 U21 Dánsko – 3. místo | ME 2012 Polsko, Ukrajina – čtvrtﬁnále | ME 2020 – čtvrtﬁnále

