Legislatívno-právne oddelenie SFZ
Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30 C
821 01 Bratislava
V Bratislave, dňa 08.03.2021

VEC:

Návrh na zmenu a doplnenie
a prestupového poriadku SFZ

Registračného

Vážení páni,
na základe informácie periodicky uverejňovanej v ostatných úradných správach SFZ si Vám
dovoľujeme zaslať nasledujúci návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku
SFZ s odôvodnením k jednotlivým navrhovaným bodom:
1.

Článok 3 Vymedzenie pojmov

1.1

Návrh
•

dopĺňa sa nové ustanovenie písm. ac) nasledovne:
„tréner – športový odborník, ktorý má uzatvorenú písomnú zmluvu s klubom alebo SFZ
a ktorého:
(i)
zmluvné povinnosti pozostávajú z jednej alebo viacerých nasledovných činností:
príprava a trénovanie hráčov, výber hráčov pre zápasy a súťaže družstva,
prijímanie taktických rozhodnutí počas stretnutí a súťaží; a/alebo
(ii)
výkon činností podľa zmluvy je podmienený získaním trénerskej licencie v súlade
s národnými alebo kontinentálnymi licenčným kritériami.“

1.2

Odôvodnenie návrhu
RaPP SFZ doposiaľ neustanovuje definíciu trénera na účely aplikácie ustanovení týkajúcich sa
zmluvných vzťahov v športe. Nakoľko posledná verzia FIFA RSTP účinná od 01.01.2021 zavádza
novú definíciu „trénera“ ako aj novú prílohu č. 8, ktorou ustanovuje základné podmienky
zmluvného výkonu trénerskej činnosti, navrhujeme, aby bol RaPP doplnený o definíciu
„trénera“, ktorá kopíruje medzinárodné vyjadrenie a zároveň, aby boli doplnené ustanovenia
týkajúce sa zmluvných vzťahov medzi trénerom a klubom alebo zväzom pre účely zabezpečenia
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identickej (nediskriminačnej) ochrany domácich trénerov vo vzťahu k zahraničných trénerom,
na ktorých vzťahy sa bude aplikovať FIFA RSTP.
2.

Článok 18 Transfer hráča

2.1

Návrh
•

2.2

mení sa ods. 9 tak, že za slová „s materským klubom“ sa dopĺňajú slová: „alebo ktorý
uzatvára prvú profesionálnu zmluvu“

Odôvodnenie návrhu
Na základe ostatnej novelizácie došlo k doplneniu ods. 20, podľa ktorého sa uzatvorenie prvej
profesionálnej zmluvy v novom klube odlišnom od materského klubu, považuje za transfer
profesionála. Predmetné ustanovenie však nerieši priebeh registrácie a najmä skutočnosť, či je
potrebné v takom prípade vyžadovať súhlas materského klubu. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností sa dopĺňa ods. 9 o formuláciu, na základe ktorej sa v prípade podpisu prvej
profesionálnej zmluvy v inom ako materskom klube nebude vyžadovať súhlas materského klubu
s takouto registráciou. Je tomu tak preto, že takýto prestup sa považuje za prestup profesionála,
s ktorým je (obvykle) spojené vyjadrovanie súhlasu materského klubu. Keďže pri uzatvorení
prvej profesionálnej zmluvy je vylúčené, aby bol hráč v materskom klube zmluvne viazaný, tak
vyžadovanie súhlasu s prestupom materského klubu, ktorý na hráča nevlastní žiadne práva, nie
je v súlade s právom hráča na zamestnanie, voľný pohyb a s právom hráča vybrať slobodne si
športový klub, v ktorom bude pôsobiť podľa § 5 zákona o športe. Ak je hráč v materskom klube
viazaný platnou a účinnou zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, v takom prípade sa súhlas
materského klubu samozrejme bude vyžadovať aj naďalej.

3.

Článok 18 Transfer hráča

3.1

Návrh
•

3.2

mení sa ustanovenie ods. 12 tak, že ustanovenie písm. a) sa vypúšťa a doterajšie
ustanovenie označené písm. b) sa mení na označenie písm. a).

Odôvodnenie návrhu
Za súčasného znenia sa v každom prípade transferu/registrácie amatéra v novom klube počas
tzv. prestupového obdobia „s obmedzením“ vyžaduje na úspešnú registráciu súhlas materského
klubu s registráciou. Súčasný stav predstavuje nežiadúcu právnu úpravu, ktorá zasahuje do
základných práv hráča na zamestnanie, slobodu pohybu a slobodnú voľbu klubu, v ktorom bude
hráč pôsobiť. Za súčasnej situácie materský klub hráča, ktorý nemá s hráčom žiaden zmluvný
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vzťah (a teda ani žiaden legitímny záujem hodný ochrany), má plnú kontrolu nad pokračovaním
kariéry hráča a môže hráča z akýchkoľvek dôvodov blokovať v slobodnom uplatňovaní svojich
práv. Ako je možné vnímať z aktuálneho prípadu, ktorý rieši Komora SFZ pre riešenie sporov,
materský klub hráča blokuje hráča v ďalšej kariére a podmieňuje udelenie súhlasu tým, že hráč
sa má voči klubu vzdať všetkých pohľadávok na neuhradenú mzdu, ktoré vznikli počas trvania
zmluvy s materským klubom.
Navrhovaná zmena je namierená práve proti takýmto prípadom, kedy materský klub hráča
blokuje v pokračovaní svojej športovej kariéry. V prípade neprijatia tohto ustanovenia hrozia SFZ
konania na FIFA o nesúlad právnych predpisov SFZ s predpismi FIFA.
Pokiaľ má hráč uzatvorenú zmluvu o amatérskom výkone športu, tak požiadavka na udelenie
súhlasu zo strany materského klubu je odôvodnené, avšak ak hráč nie je nijako zmluvne viazaný
v materskom klube, potom neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by malo dôjsť k zásahu do práv
hráča, preto vyžadovanie súhlasu materského klubu v takýchto prípadoch bolo odstránené.
4.

Článok 18b - Hosťovanie profesionála

4.1

Návrh
•

dopĺňa sa nový článok 18b (a v jeho dôsledku by malo dôjsť k vypusteniu niektorých
ustanovení článku 18) nasledovne:
„Článok 18b – Hosťovanie profesionála
(1) Ustanovenia článku 18 sa primerane aplikujú aj na hosťovanie (dočasný transfer)
profesionála, pokiaľ nie je v ustanoveniach tohto článku uvedené inak.
(2) Počas jedného z registračných období môže profesionál po vykonaní prestupu odísť na
hosťovanie do iného klubu.
(3) K žiadosti o hosťovanie profesionála je potrebné priložiť zmluvu o hosťovaní hráča
medzi materským klubom, novým klubom a príslušným hráčom, ktorá musí obsahovať
dohodu klubov o spôsobe uhrádzania odmeny hráča počas hosťovania. Takúto dohodu
je možné uzatvoriť aj prostredníctvom ISSF.
(4) Klub v žiadosti o hosťovanie profesionála uvedie aj presné obdobie, počas ktorého má
hráč v klube hosťovať.
(5) Klub, v ktorom je hráč na hosťovaní, nie je oprávnený preregistrovať hráča do tretieho
klubu bez písomného súhlasu klubu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil a bez
písomného súhlasu príslušného hráča.
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(6) Ukončiť hosťovanie skôr, ako po uplynutí doby, na ktorú bolo hosťovanie dohodnuté,
je možné výhradne v jednom z registračných období.
(7) Žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania podáva materský klub. Hráč je povinný sa
k takejto žiadosti vyjadriť podľa článku 18 odseku 8. Nový klub, v ktorom je hráč na
hosťovaní, je povinný sa k takejto žiadosti vyjadriť podľa článku 18 odseku 9. Ak dôjde
k jednostrannému ukončeniu hosťovania podľa odseku 8, matrika SFZ vyznačí
skončenie hosťovania v systéme ISSF bez povinnosti podávania žiadosti o predčasné
ukončenie hosťovania.
(8) Zmluvy a dohody podľa článku registruje matrika SFZ v registri zmlúv.17) Ak vzniknú
pochybnosti o obsahu zmlúv a dohôd podľa predchádzajúcej vety, je rozhodujúci obsah
zmlúv a dohôd, ktoré sú registrované v registri zmlúv.
(9) Hráč je oprávnený jednostranne ukončit trvanie zmluvy s novým klubom, v ktorom je
hráč na hosťovaní, v dôsledku čoho dochádza tiež k jednostrannému skončeniu zmluvy
o hosťovaní v prípade, ak nový klub neuhradil najmenej za tri jednotlivé mesiace počas
12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o
profesionálnom vykonávaní športu, ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12
mesiacov, riadne a včas hráčovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému
upozorneniu zo strany hráča, v ktorom hráč vyčísli dlžnú sumu a určí lehotu na úhradu
dlžnej sumy zo strany klubu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia
písomného upozornenia. V prípade, ak nový klub prevzal záväzky zo zmluvy
uzatvorenej medzi hráčom a materským klubom len na základe osobitnej dohody, tak
ustanovenia prvej vety tohto odseku sa použijú rovnako aj vo vzťahu k takejto dohode.
Ustanovenia článku 31 a 32 sa na jednostrannú ukončenie podľa tohto odseku použijú
primerane.
4.2

Odôvodnenie návrhu
RaPP SFZ doposiaľ neustanovuje špecifický článok o hosťovaní profesionála. Viaceré ustanovenia
týkajúce sa hosťovania sú uvedené chaoticky v článku 18, ktorý sa týka všetkých typov
transferov. Z dôvodu prehľadnosti a právnej istoty sa ustanovenia o hosťovaní profesionála
presúvajú do samostatného článku. Do ustanovení o hosťovaní profesionála je zároveň
doplnené ustanovenie o možnosti jednostranného skončenia zmluvy medzi hráčom a novým
klubom, v ktorom je hráč na hosťovaní a automatickým skončením zmluvy o hosťovaní, ak dôjde
k jednostrannému skončeniu zmluvy zo strany hráča, na základe oprávneného dôvodu
kvalifikovaného nevyplatenia mzdy. Hráči, ktorí doposiaľ hosťovali v nových kluboch a na
základe dohody klubov záväzky na úhradu mzdy prebrali nové kluby sa ocitali pri neplatení mzdy
v právnom „vákuu“ z dôvodu, že nemali k dispozícii právny titul na ochranu svojich práv voči
hosťujúcemu klubu. Hoci na hosťovanie sa uplatnia pravidlá zmluvnej stability v rovnakom
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rozsahu ako na zmluvné vzťahy vyplývajúce z trvalej registrácie hráča, tak bolo potrebné
explicitne uviesť právo hráča na predčasné jednostranné skončenie zmluvy s hosťujúcim klubom
a vyvodiť automatický následok zániku zmluvy o hosťovaní alebo osobitnej dohody klubov
o spôsobe úhrady mzdy hráča. V zmysle judikatúry CAS (CAS 2008/A/1593) sa porušenie
povinností hosťujúceho klubu považuje za identické porušenie zmluvnej stability, čo okrem
iného znamená povinnosť aplikácie všetkých následkov spojených s porušením/ukončením
zmluvy bez oprávnených dôvodov. Pre zamedzenie narúšaniu integrity súťaže dôjde
k zaregistrovaniu skončenia hosťovania najskôr počas jedného z registračných období, ak nie sú
splnené prípady pre aplikáciu výnimky (týkajúcej sa registrácie hráčov aj mimo registračných
období).
5.

Článok 18c – Dočasná registrácia

5.1

Návrh
•

dopĺňa sa nový článok 18c nasledovne:
„Článok 18c – Dočasná registrácia
(1) Komora SFZ pre riešenie sporov na základe dôvodnej žiadosti hráča alebo nového
klubu hráča, v ktorej hráč alebo nový klub preukážu oprávnený záujem, povolí dočasnú
registráciu hráča v novom klube a v uznesení zároveň vyzve osoby, ktoré tvrdia, že
dočasnou registráciou môžu byť dotknuté ich práva alebo právom chránené záujmy,
aby v lehote 3 mesiacov odo dňa uverejnenia výzvy v úradnej správe SFZ podali návrh
na zrušenie dočasnej registrácie.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 je hráč alebo nový klub oprávnený podať až potom ako na
základe včas podanej žiadosti o transfer (registráciu) hráča v súlade s predpismi SFZ
dôjde k jej zamietnutiu.
(3) Komora SFZ pre riešenie sporov o žiadosti o povolenie dočasnej registrácie podľa
odseku 1 rozhodne uznesením vydaným najneskôr v lehote 7 dní odo dňa začatia
konania o povolenie dočasnej registrácie.
(4) Účastníkom konania o povolení dočasnej registrácie je výlučne hráč alebo nový klub
hráča, ktorý podáva žiadosť podľa odseku 1. Účastníkom konania o zrušenie dočasnej
registrácie je hráč, ktorému bola povolená dočasná registrácia a osoba, ktorá tvrdí, že
dočasnou registráciou hráča môžu byť dotknuté jej práva alebo právom chránené
záujmy.
(5) Komora SFZ pre riešenie sporov v konaní o zrušenie dočasnej registrácie preskúma
oprávnené záujmy sporových strán a v prípade, ak dočasná registrácia neprimerane

Únia futbalových profesionálov o.z.
sídlo:
Miletičova 5, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
IČO:
50 170 490
Email:
info@ufp.sk
Web:
www.ufp.sk

Strana | 5

zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov druhého účastníka konania, tak
dočasnú registráciu zruší. V opačnom prípade dočasnú registráciu potvrdí.
(6) V prípade uplynutia lehoty podľa odseku 1 alebo v prípade, ak Komora SFZ pre riešenie
sporov v konaní o zrušení dočasnej registrácie právoplatným a vykonateľným
uznesením rozhodne o potvrdení registrácie hráča v novom klube, tak sa dočasná
registrácia hráča mení na trvalú.
(7) V prípade, ak v konaní o zrušení dočasnej registrácie právoplatným a vykonateľným
uznesením Komora SFZ pre riešenie sporov rozhodne o zrušení dočasnej registrácie,
dočasná registrácia sa ruší a hráč sa dňom nadobudnutia právoplatnosti
a vykonateľnosti uznesenia stáva neregistrovaným hráčom.
5.2

Odôvodnenie návrhu
RaPP ani iné predpisy SFZ neupravujú možnosť udelenia povolenia na registráciu hráča
v prípadoch, kedy dôjde k jej zamietnutiu v systéme ISSF z rôznych dôvodov. Systém
povoľovania dočasných registrácií je dlhodobo prítomný v prostredí FIFA a slúži ako „záchranná
sieť“ pre prípady, kedy zamietnutie registrácie je z rôznych okolností nedôvodné alebo
neprimerane prísne, prípadne dočasná registrácia je poslednou možnosťou, ako zvrátiť dôsledky
nevykonanej registrácie z dôvodu uplynutia lehoty na podania (novej) žiadosti. Ide najmä
o prípady (podobne ako tomu je na úrovni FIFA) kedy je registrácia zamietnutá napríklad
materským klubom hráča (prípadne tento sa nevyjadrí včas) z dôvodov, ktoré nie je možné
považovať za primerané vo vzťahu k právu hráča na pokračovanie vo svojej športovej kariére.
Návrh zavádza transparentný systém podania žiadosti o registráciu (ktorého základ už existoval
aj teraz v Poriadku Komory, ale bez jeho vyjadrenia v RaPP), o ktorej sa rozhoduje v zrýchlenom
režime zo zrejmých dôvodov. Zároveň sa zavádza verejná výzva pre osoby, ktoré môžu byť
dočasnou registráciou dotknuté, aby v lehote 3 mesiacov od uverejnenia v úradnej správe SFZ
bránili svoje oprávnené záujmy návrhom na zrušenie registrácie, o ktorých v konaní rozhodne
Komora.
Zavádza sa tak transparentný a spravodlivý systém, ktorý slúži k ochrane oprávnených záujmov
všetkých subjektov, ktoré môžu byť registráciou hráča dotknuté, čím sa odstraňuje neprimeraná
prísnosť následkov zamietnutia registrácie po splnení štandardných podmienok.

6.

Článok 19 Registračné obdobia

6.1

Návrh
•
ustanovenie ods. 2 sa dopĺňa o nové ustanovenie písm. f) v znení nasledovne:
„f) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)“
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6.2

Odôvodnenie návrhu
RaPP SFZ ustanovuje sui generis inštitút tzv. registračného obdobia „s obmedzením“, v dôsledku
ktorého došlo k absolútnemu zamedzeniu registrácií a trvalých transferov amatérskych hráčov
počas zimného prestupového obdobia. Takýto stav je v priamom rozpore so zákazom hosťovania
amatérov, nakoľko vytvára faktický stav dočasnej registrácie hráča (tzn. účinky identické
s hosťovaním, ktoré je pri amatéroch priamo zakázané, nakoľko by obmedzovalo práva hráča,
ktorý nie je zmluvne viazaný na výkon svojej činnosti v konkrétnom klube, preto musí mať
zaručenú slobodnú voľbu športového klubu, v ktorom chce vykonávať svoju činnosť nie len počas
letného prestupového obdobia), po ktorého skončení sa „registračne“ a nútene (proti svojej vôli)
vracia naspäť do materského klubu. Pre nemožnosť voľnej registrácie amatéra aj počas zimného
prestupového obdobia neexistuje žiaden legitímny argument alebo cieľ hodný osobitnej
ochrany, pre ktoré by bolo potrebné obmedziť suverénne práva amatérskeho hráča, ktorý nie je
nijako zmluvne viazaný so svojim materským klubom, ale napriek tomu nútený vyžadovať jeho
súhlas s registráciou v novom klube a zároveň trpieť spätnú registráciu v materskom klube proti
svojej vôli a obmedzenie dĺžky trvania svojho vzťahu v novom klube len na jednu sezónu a s tým
súvisiacu nemožnosť plnej realizácie zmluvnej slobody napríklad za účelom uzatvorenia zmluvy
o amatérskom vykonávaní športu.
Návrh v tejto súvislosti odstraňuje nežiadúci stav a umožňuje voľnú registráciu amatérov aj
počas zimného prestupového obdobia na nediskriminačnom základe.

7.

Článok 19 Registračné obdobia

7.1

Návrh
•
ustanovenie ods. 6 sa mení tak, že v poslednej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza novým
slovom: „troch“.

7.2

Odôvodnenie návrhu
Návrhom sa o jedného hráča zvyšuje počet možných transferov hráčov mimo prestupových
(registračných) období pre zvýšenie ochrany hráčov, ktorým skončila zmluva pred skončením
prestupového obdobia (hráči bez zmluvy). Sledujúc športovú integritu SFZ zaviedol prísny limit
na možnosť registrácie hráčov mimo registračných období. Keďže však SFZ na účely tohto
ustanovenia nerozdeľuje medzi letným a zimným prestupovým obdobím, tak hráči aj kluby sú
limitovaný dvoma takýmito registráciami na celú sezónu. Návrhom sa rozširuje táto možnosť
o jedného hráča tak, aby klubom a hráčom, ktorých zmluva uplynula pred skončením napríklad
zimného prestupového obdobia mali možnosť doplniť svoje družstvá aj o jedného hráča bez
zmluvy navyše. Zvýšením počtu o jedného hráča má len minimálne dopady na integritu súťaže
a do určitej miery eliminuje špekulácie klubov a hráčov vo vzťahu k re-amaterizáciám
a prípadnému obchádzaniu ustanovení o zmluvnej stabilite.
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8.

Článok 24 Zmluva medzi hráčom a klubom

8.1

Návrh (zábezpeka)
•

ods. 6 sa nahrádza novým znením nasledovne:
„Klub, ktorý je účastníkom I. a II. ligy, môže s profesionálom uzatvoriť zmluvu, len ak
má na účte SFZ zloženú zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená vo výške (i) 25 %
základnej odmeny profesionálnych hráčov registrovaných v klube pre aktuálnu sezónu,
najmenej však 60.000,00 EUR, ktorá sa vypočíta ako súčin percentuálneho podielu
a úhrnu základnej mesačnej mzdy všetkých profesionálnych hráčov klubu za 12
kalendárnych mesiacov aktuálnej sezóny, pre kluby najvyššej súťaže; (ii) 15 % základnej
odmeny profesionálnych hráčov registrovaných v klube pre aktuálnu sezónu, najmenej
však 25.000,00 EUR, ktorá sa vypočíta ako súčin percentuálneho podielu a úhrnu
základnej mesačnej mzdy všetkých profesionálnych hráčov klubu za 12 kalendárnych
mesiacov aktuálnej sezóny, pre kluby druhe najvyššej súťaže. Zábezpeka vo výške podľa
predchádzajúcej vety môže byť nahradená bankovou zárukou banky alebo ručiteľským
vyhlásením iného klubu z rovnakej súťaže. Kluby sú v lehote 15 dní po skončení letného
registračného obdobia podľa článku 19, ods. 1 povinné predložiť Matrike SFZ úplný
zoznam uzatvorených zmlúv o profesionálnom výkone športu na aktuálnu sezónu alebo
jej časť, vyčísliť sumu úhrnu základnej mzdy každého profesionálneho hráča za
aktuálnu sezónu a oznámiť Matrike SFZ formu zábezpeky. V lehote 15 dní od
posledného dňa lehoty podľa predchádzajúcej vety sú kluby povinné preukázať Matrike
SFZ zloženie zábezpeky alebo nahradenie prostredníctvom bankovej záruky alebo
ručenia podľa tohto odseku. V prípade, ak Matrika SFZ pri porovnaní údajov
vyplývajúcich z informačného systému futbalu zistí, že poskytnutá zábezpeka nieje vo
výške podľa tohto odseku, vyzve klub na jej doplnenie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia výzvy. V prípade, ak klub zábezpeku podľa tohto odseku nezloží vôbec alebo
na základe výzvy Matriky SFZ podľa predchádzajúcej vety nedoplní, dopustí sa
disciplinárneho previnenia. Generálny sekretár SFZ zabezpečí zverejnenie informácie
o forme a výške zloženej zábezpeky každého klubu, ktorý je povinný zábezpeku zložiť
podľa tohto odseku, na webovom sídle SFZ.“

8.2

Odôvodnenie
Za súčasného stavu kluby a SFZ inštitút zábezpeky plnenia profesionálnych zmlúv celkom zjavne
nelogicky a nesprávne interpretujú ako typ „registračného“ poplatku, ktorý vytvára možnosť
uzatvárať profesionálne zmluvy s hráčmi a mal by byť teda rovnaký pre všetky kluby.
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Takáto interpretácia vychádza z chybnej premisy, nakoľko zábezpeka nie je registračným
poplatkom, ale formou zabezpečenia plnenia uzatváraných profesionálnych zmlúv pre prípad
neplnenia finančných záväzkov vyplývajúcich z právoplatných rozhodnutí Komory SFZ
v neprospech klubov.
V súčasnosti vymedzená fixná suma vo výške 30.000 EUR v prípade profesionálnych klubov
najvyššej súťaže je absolútne neadekvátna, nakoľko nie je spôsobilá pokryť ani mesačné nároky
hráčov klubu v prípade, ak sa klub dostane hoci aj do prechodnej platobnej neschopnosti.
Faktom je, že priemerné mesačné nároky hráčov v profesionálnych kluboch v najvyššej súťaži
niekoľko-násobne prekračujú uvedenú sumu a tak suma zábezpeky nepredstavuje adekvátne
a proporcionálne zabezpečenie plnenia finančných záväzkov voči profesionálnym hráčom.
Objem finančných prostriedkov, ktorý je v danej sezóne alokovaný na mzdy hráčov je klub od
klubu rozdielny, preto zábezpeka môže účinne plniť svoju funkciu len za predpokladu, že bude
primeraná k takémuto objemu finančných prostriedkov určených na mzdy hráčov v konkrétnom
klube. Prípady zmeny majiteľov klubov počas plynúcej sezóny, ohlásené a verejne známe
nemožnosti plnenia zmluvných záväzkov počas prebiehajúcej sezóny, opakované či dlhodobé
omeškania s vyplácaním miezd sa pravidelne opakujú každú sezónu a z tohto dôvodu je
potrebné zvyšovať vymožiteľnosť záväzkov vyplývajúcich z profesionálnych zmlúv ako aj
zabezpečiť mechanizmus ochrany slabšej strany pred nemajetnosťou alebo prechodnou
neschopnosťou klubov splácať svoje záväzky.
Prioritným záujmom SFZ by mala byť ochrana integrity súťaže a jej stability ako komerčného
produktu, ktorý má klubom prinášať zdroje financovania z televíznych práva, sponzorov,
partnerov, priameho predaja produktov, či z transferov hráčov. Finančná nestabilita klubov je
jedným z hlavných faktorov, ktorý narúša a znižuje stabilitu a hodnotu súťaže ako komerčného
produktu a taktiež nabúrava jej kvalitu, ako športového kritéria. Zabezpečenie financovania
počas sezóny musí byť prioritnou požiadavkou pri udeľovaní licencie, pretože sa nemôžu
opakovať prípady z aktuálnej sezóny kedy vo viacerých kluboch majitelia absolútne otvorene
hovorili o nedostatku financií, či úmyselnom odstavení financovania klubu.
Pre subjekty, ktoré sa považujú za slabšiu zmluvnú stranu je preto nevyhnutné nielen zabezpečiť
možnosť „ukončiť“ zmluvný vzťah v prípade neplatenia, pretože táto ešte nezabezpečí
vymožiteľnosť finančných záväzkov. Dôležité je zabezpečiť úhradu finančných záväzkov klubov
v čase, keď si kluby tieto plniť nedokážu alebo neplnia.
Návrh na zmenu fixnej sumy zábezpeky na percentuálny podiel z úhrnu ročných miezd
profesionálnych športovcov registrovaných v športovej organizácii je opodstatnený a
primeraný. V prípade, ak klub uzatvára s hráčmi profesionálne zmluvy, ktoré hráčom garantujú
určitý celkový objem finančných prostriedkov, mal by zároveň poskytnúť dostatočné
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zabezpečenie splnenia týchto záväzkov v podobe adekvátnej zábezpeky, ktorá môže byť
alternatívne nahradená bankovou zárukou alebo ručením iného klubu z rovnakej súťaže tak, aby
zábezpeka neohrozovala „cash-flow“ jednotlivých klubov.
Zároveň sa navrhuje mechanizmus pre kontrolu výpočtu zloženej zábezpeky a transparentnosť
pri nahlasovaní údajov o uzatvorených profesionálnych zmluvách. Tieto údaje je následne
možné verejne overiť.
9.

Článok 24 Zmluva medzi hráčom a klubom

9.1

Návrh
•

9.2

ustanovenie ods. 7 sa mení tak, že za slová „sporov SFZ,“ sa dopĺňa nový text
v nasledovnom znení: „FIFA alebo Športového arbitrážneho súdu,“.

Odôvodnenie
Za súčasného stavu nie je možné zo zábezpeky čerpať v prípadoch, kedy o povinnosti
slovenského klubu plniť finančný záväzok rozhodol medzinárodný orgán pre riešenie sporov. Na
takýto rozdielny prístup nie je objektívny dôvod, nakoľko zábezpeka slúži ako forma
zabezpečenia plnenia profesionálnych zmlúv, ktoré slovenský klub uzatvoril s profesionálnymi
hráčmi. Skutočnosť, že či o nároku hráča právoplatne rozhodla Komora SFZ pre riešenie sporov
alebo Komora FIFA pre riešenie sporov, či CAS je preto irelevantná a preto by nemal existovať
rozdiel medzi hráčmi, v závislosti od toho na akom orgáne pre riešenie sporov v rámci futbalovej
rodiny svoje pohľadávky voči klubu vymohli.
Hráč, ktorému pohľadávku voči klubu judikovala Komora FIFA alebo CAS tak bude mať možnosť
nie len uplatňovať disciplinárnu zodpovednosť klubu za nesplnenie rozhodnutia, ale bude mať
taktiež možnosť uspokojiť svoju judikovanú pohľadávku aj prostredníctvom plnenia zo
zábezpeky.

10.

Článok 25a Zmluva medzi trénerom a klubom alebo SFZ

10.1 Návrh
•

dopĺňa sa nový článok 25a v nasledovnom znení:

„Článok 25a – Zmluva medzi trénerom a klubom alebo SFZ
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(1) Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy trénerov za
predpokladu, že:
(i) tréner má s klubom uzatvorenú písomnú zmluvu, na základe ktorej dostáva za
výkon trénerskej činnosti mzdu alebo finančnú odmenu v sume vyššej ako sú
účelne vynaložené náklady trénera na výkon trénerskej činnosti; alebo
(ii) ide o zmluvný vzťah medzi trénerom a profesionálnym klubom alebo SFZ.
(2) Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí právneho úkonu podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov obsahovať aj vymedzenie predmetu zmluvy, práv
a povinností zmluvných strán, status a postavenie (funkciu) trénera, dohodnutú mzdu
alebo finančnú odmenu, dobu trvania zmluvy a podpisy všetkých zmluvných strán.
(3) V prípade, ak sa na uzatvorení zmluvy podieľal sprostredkovateľ, meno alebo názov
sprostredkovateľa musí byť uvedené v zmluve.
(4) V procese predzmluvných rokovaní sú zmluvné strany povinné vynaložiť primeranú
odbornú starostlivosť na potvrdenie skutočnosti, že tréner spĺňa podmienky na výkon
činností (napríklad, že je držiteľom požadovanej licencie) a je schopný plniť povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy. Platnosť a účinnosť zmluvy nesmie byť podmienená splnením
nasledovných podmienok:
(i)
(ii)
(iii)

udelenie povolenia na pobyt alebo pracovného povolenia;
povinnosť byť držiteľom špecifickej trénerskej licencie;
iné podmienky administratívnej alebo regulačnej povahy.

(5) Zmluvu je možné bez povinnosti úhrady kompenzácie skončiť len na základe dohody
zmluvných strán, uplynutím dohodnutej doby trvania alebo na základe oprávnených
dôvodov.
(6) Ustanovenia článku 29 ods. (9) a (10), článku 31 ods. (2), (5), (6) a (8), a článku 32 sa
v rovnakom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné vzťahy podľa tohto článku zmluvy.
(7) Ustanovenia tohto článku zmluvy sa v rovnakom rozsahu vťahujú aj na zmluvné vzťahy
právnických osôb, prostredníctvom ktorých tréner vykonáva trénerskú činnosť.
10.2 Odôvodnenie
Zmluvná ochrana trénerov nebola doposiaľ nijakým predpisom riešená a v rámci SFZ boli
zmluvné vzťahy ponechané na zmluvnú slobodu strán. Od 01.01.2021 však do účinnosti stúpila
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novelizácia predpisu FIFA RSTP, v zmysle ktorej prílohy došlo ku komplexnej úprave zmluvného
vzťahu medzi trénerom a klubom alebo národnou asociáciou.
Predmetná novelizácia je pozitívnym prínosom smerom k právnej istote zmluvných vzťahov
a ochrane trénerov na úroveň profesionálnych hráčov. Podstatná časť zmluvných podmienok
týkajúcich sa profesionálnych hráčov sa bude identicky aplikovať aj na trénerov, nakoľko právne
vzťahy profesionálnych hráčov tvoria základ novelizovanej úpravy podľa FIFA RSTP.
11.

Článok 29 Osobitné ustanovenia o uzatváraní zmluvy

11.1 Návrh
•

dopĺňajú sa nové ustanovenia ods. 11 v nasledovnom znení:

„(11)

Klub, ktorý za účelom posúdenia schopností hráča pred uzatvorením zmluvy
s hráčom umožní zaradenie hráča do prípravného procesu, ktorý môže
pozostávať najmä v absolvovaní testovania fyzických schopností hráča,
lekárskej prehliadky, individuálneho alebo kolektívneho tréningu pod vedením
zástupcov klubu alebo osôb poverených klubom, je povinný počas celej doby
trvania prípravného procesu a na svoje náklady poskytnúť hráčovi primerané
ubytovanie, zabezpečiť prítomnosť kvalifikovaného personálu pre posúdenie
schopností hráča, zabezpečiť materiálno-technické vybavenie a prísun tekutín,
stravy a občerstvenia potrebných na absolvovanie prípravného procesu.
Ubytovanie nie je klub povinný poskytnúť v prípade, ak vzdialenosť medzi
miestom kde sa hráč obvykle zdržiava a miestom prípravného procesu je menej
ako 50 km alebo v prípade, ak posúdenie schopností hráča bude vykonané po
absolvovaní prípravného procesu, ktorý nepresiahne viac ako 12 hodín. Klub
nemá nárok na náhradu alebo preplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti
s prípravným procesom, a to ani v prípade, ak v jeho dôsledku nedôjde
k uzatvoreniu zmluvy medzi hráčom a klubom.“

11.2 Odôvodnenie
Interné predpisy SFZ doposiaľ neriešia predzmluvné vzťahy medzi hráčom a klubom,
predmetom ktorých je „skúška“ hráča v klube, ktorá determinuje, či dôjde k uzatvoreniu
zmluvného vzťahu. V rozhodovacej činnosti Komory SFZ sa objavili prípady, kedy si klub
jednostranne započítal náklady na ubytovanie a stravovanie hráča počas „skúšky“ oproti
pohľadávkam hráča, ktoré vyplývali zo zmluvného vzťahu.
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Zahraničná prax a to aj v iných športoch inklinuje smerom k uzatváraniu samostatných,
tzn. „try out“ zmlúv, na obdobie trvania „skúšky“, aby nedochádzalo k nejasnostiam
ohľadom práv a povinností klubu a hráča počas obdobia trvania „skúšky“ hráča.
Návrhom sa zatiaľ nesleduje uzatvorenie samostatnej zmluvy medzi hráčom a klubom (i
keď nie je vylúčené, aby klub a hráč takúto dohodu/zmluvu aj v súčasnosti uzatvorili), ale
vytvára sa minimálny právny rámec predzmluvného vzťahu medzi hráčom a klubom počas
obdobia „skúšky“.
Pre zabezpečenie cieľa „skúšky“ ukázať pripravenosť hráča bez akýchkoľvek limitácií je
potrebné vytvoriť hráčovi vhodné prostredie po materiálno-technickej ako aj nutričnej či
regeneračnej stránke, preto sa návrhom zavádza povinnosť ich zabezpečenia zo strany
klubu.
12.

Článok 31 Jednostranné ukončenie trvania zmluvy zo strany hráča

12.1 Návrh
•

ustanovenie ods. 3 sa mení tak, že sa nahrádza novým znením nasledovne:
„(3)

•

Výpoveď podľa odseku 1 a okamžité skončenie zmluvného vzťahu podľa
odseku 2 hráč zasiela na poslednú známu adresu sídla klubu
korešpondenčnou písomnou formou s doručenkou alebo elektronickou
formou zasielania na bežne používaný emailový účet klubu, ktorý je uvedený
v ISSF, TMS alebo v predpisoch SFZ či riadiacich orgánov republikových súťaží,
najmä príslušných rozpisoch súťaží a ich príloh. Zásielka sa považuje za
doručenú tretím dňom od jej odoslania, ak klub odmietol zásielku prevziať,
ak klub svojím konaním doručenie zásielky zmaril alebo ak sa zásielka vráti
hráčovi ako nedoručiteľná alebo dňom nasledujúcim odo dňa jej odoslania,
ak bola zaslaná elektronickou formou podľa prvej vety tohto odseku.“

ustanovenie ods. 8 sa mení tak, že sa nahrádza novým znením nasledovne:
„(8)

Hráč je pred okamžitým skončením zmluvného vzťahu podľa odseku 2 písm.
a) povinný zaslať klubu doporučenou poštou alebo elektronickou formou
zasielania na bežne používaný emailový účet klubu, ktorý je uvedený v ISSF,
TMS alebo v predpisoch SFZ či riadiacich orgánov republikových súťaží, najmä
príslušných rozpisoch súťaží a ich príloh, oznámenie, že sa klub dostal do
omeškania, vyčísliť dlžnú sumu a určiť lehotu na zaplatenie dlžnej sumy, ktorá
nemôže byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia.
Okamžite skončiť zmluvný vzťah podľa ods. 2 písm. a) je hráč oprávnený až
po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie dlžnej sumy. Okamžité skončenie
zmluvného vzťahu podľa ods. 2 písm. a) nezakladá vzdanie sa nároku na
zaplatenie dlžnej sumy. Na doručenie oznámenia sa primerane aplikujú
ustanovenia druhej vety odseku 3. Kópiu oznámenia a kópiu podacieho lístku
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alebo kópiu emailovej správy spolu s prílohou je hráč povinný zaslať na
matriku SFZ, ktorá zaznamená obsah oznámenia do ISSF a zašle záznam
prostredníctvom ISSF klubu. Nesplnenie povinnosti hráča podľa tohto odseku
nemá vplyv na povinnosť matriky SFZ vyznačiť skončenie zmluvy v ISSF, ak
hráč doručil matrike informáciu o okamžitom skončení zmluvného vzťahu
podľa odseku 6 a nemôže byť dôvodom na nevykonanie záznamu o skončení
zmluvného vzťahu alebo nevykonanie registrácie v novom klube.“
12.2 Odôvodnenie
Zrovnoprávňuje sa forma doručovania výzvy a úkonov smerujúcich k zániku zmluvy, nakoľko
napriek ustanoveniu článku 2 písm. r) Stanov SFZ sa pri ich doručovaní povinne vyžadovala forma
písomnej poštovej zásielky s doručenkou. Keďže kluby sú povinné uvádzať svoje kontaktné
informácie (vrátane emailových adries) v ISSF, TMS a rozpisoch republikových súťaží, tak
zrovnoprávnenie formy doručovania písomností je legitímnou požiadavkou, ktorá smeruje
k zníženiu administratívneho zaťaženia hráčov a zrýchleniu procesu doručovania zásielok bez
akéhokoľvek ohrozenia oprávnených záujmov klubov.
Rovnako sa explicitne uvádza, že nesplnenie povinnosti zaslať výzvu nemôže byť dôvodom pre
nevykonanie matričného úkonu, nakoľko by to bolo v rozpore s povinnosťami matriky a právami
hráča, ktorý k vykonaniu záznamu o ukončení zmluvy nemusí plniť žiadne dodatočné
administratívne povinnosti okrem doručenia informácie, z ktorej obsahu je zrejmé, že
jednostranne ukončuje zmluvný vzťah s klubom.
Zaslanie výzvy je nanajvýš administratívnou povinnosťou, ktorá síce môže mať vplyv na
(ne)platnosť skončenia zmluvného vzťahu, ale túto skutočnosť nie je oprávnená skúmať matrika
SFZ, ale výlučne orgán pre riešenie sporov a to tiež len v prípade, ak sa neplatnosti domáha klub
v riadne vyvolanom konaní pred orgánom pre riešenie sporov.
13.

Článok 31 Jednostranné ukončenie trvania zmluvy zo strany hráča

13.1 Návrh
•

ods. 8 sa mení tak, že posledná veta v znení: „Kópiu oznámenia a kópiu podacieho
lístku je hráč povinný zaslať na matriku SFZ, ktorá zaznamená obsah oznámenia do
ISSF a zašle záznam prostredníctvom ISSF klubu.“ sa vypúšťa.

13.2 Odôvodnenie
Povinnosť hráča zasielať kópiu oznámenia na Matriku SFZ je nadbytočnou administratívnou
záťažou, ktorá nemá žiaden právny význam pri posúdení, či k skončeniu zmluvy došlo
z oprávnených dôvodov alebo nie. Navyše táto povinnosť nie je vo vzťahu ku klubu
proporcionálna, nakoľko klub takúto povinnosť pri okamžitom skončení vôbec nemá. Navyše
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kým dôjde k doručeniu takéhoto oznámenia Matrike SFZ a k jeho zaznamenaniu v ISSF, tak
častokrát už samotná lehota (najmenej 10 dní) na úhradu záväzkov po splatnosti už uplynula,
preto význam tohto úkonu je nulový a zbytočne administratívne zaťažuje tak hráčov ako aj
Matriku SFZ.
14.

Článok 34 Výchovné

14.1 Návrh
•

ustanovenia celého článku sa menia tak, že všetky číslice „9“ (s výnimkou označenia
odseku) sa nahrádzajú číslicou „12“;

•

ustanovenia celého článku sa menia tak, že všetky číslice „23“ (s výnimkou označenia
odseku) sa nahrádzajú číslicou „21“;

•

ustanovenie ods. 2 písm. a) sa mení tak, že za slová „ako profesionál,“ sa dopĺňa nový
text v nasledovnom znení: „najneskôr však pred začiatkom sezóny, v ktorej hráč
dosiahne vek 24 rokov,“;

•

ustanovenie ods. 2 písm. b) sa mení tak, že za slová „trvania zmluvy,“ sa dopĺňa nový
text v nasledovnom znení: „najneskôr však pred začiatkom sezóny, v ktorej hráč
dosiahne vek 24 rokov.“;

•

ustanovenie ods. 3 sa mení tak, že sa dopĺňa nové ustanovenie písm. c) v nasledovnom
znení:
„c) ide o výchovné podľa ustanovenia odseku 2 písm. b) a klub poslednej registrácie
hráča nezaslal hráčovi ponuku na predĺženie alebo uzatvorenie nového zmluvného
vzťahu, pokiaľ klub poslednej registrácie nepreukáže dôvody, na základe ktorých je
napriek nesplneniu povinnosti zaslania ponuky hráčovi stále oprávnený na úhradu
výchovného; ponuka podľa tohto ustanovenia musí byť hráčovi (i) zaslaná písomnou
korešpondenčnou formou s doručenkou, (ii) doručená do dispozície hráča najmenej
60 dní pred skončením zmluvného vzťahu s hráčom, (iii) a musí garantovať najmenej
identické zmluvné podmienky ako podmienky podľa zmluvného vzťahu, ktorý má
skončiť uplynutím doby.“

14.2 Odôvodnenie
Výchovné upravené v predpisom SFZ je prevzatým inštitútom tréningovej kompenzácie podľa
predpisov FIFA RSTP. Systém tréningovej kompenzácie bol dlhodobo kritizovanou prekážkou
voľného pohybu hráčov a práva na zamestnanie hráča, ktorá bola aj predmetom posudzovania
zo strany Európskej komisie vo vzťahu k jeho súladnosti s právnym poriadkom EÚ. Súčasne
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platný systém predstavuje kompromisné riešenie. Slovenský systém výchovného však toto
kompromisné riešenie prekračuje s ohľadom na vekový (časový) rozsah prebiehajúcej výchovy
hráča, čím neúmerne zvyšuje náklady na získanie mladého hráča novým klubom a vytvára tak
ešte väčšiu prekážku pre hráča vo vzťahu k jeho slobodnému pohybu a pokračovaní v športovej
kariéry a to aj v čase, keď nemá s materským klubom uzatvorenú žiadnu zmluvu.
Návrh za týmto účelom kopírujú ustanovenia o tréningovej kompenzácii FIFA RSTP, vymedzuje
sa čas priebehu výchovy na vek od sezóny 12. roku veku do skončenia sezóny 21. roku veku.
Zároveň sa uplatňuje medzinárodné obmedzenie do kedy môžu skutočnosti pre vznik nároku na
výchovné nastať, tzn. najneskôr do začiatku sezóny 24. roku veku, v opačnom prípade nárok na
výchovné nevzniká.
Návrh taktiež upravuje mechanizmus zachovania nároku uplatnením kvalifikovanej ponuky
hráčovi na predĺženie zmluvy v prípadoch tzv. „následných prestupov“, ktorý viaže v zmysle FIFA
RSTP nárok na tréningovú kompenzáciu prejavením seriózneho záujmu o hráča, aby sa
eliminovali prípady kedy pôvodný klub hráča používa hrozbu úhrady kompenzácie na urovnanie
záväzkov voči hráčom.
15.

Článok 39 Disciplinárna zodpovednosť

15.1 Návrh
•

ustanovenie ods. 1 sa dopĺňa tak, že za slová „až 38“ sa dopĺňa text v nasledovnom znení:
„a 42a.“

15.2 Odôvodnenie
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zavádza explicitný odkaz na ustanovenia článku 42a,
ktorých porušenie sa považuje za disciplinárne previnenie.
16.

Článok 40 Riešenie sporov

16.1 Návrh
•

dopĺňa sa nový ods. 7, ods. 8 a ods. 9 v nasledovnom znení:
„(7)

V prípade, ak fyzická alebo právnická osoba neuspokojí peňažnú pohľadávku, na
ktorej splnenie bola zaviazaná rozhodnutím Komory SFZ pre riešenie sporov
v lehote určenej v rozhodnutí, ktoré nadobudlo právoplatnosť, tak Komora SFZ
pre riešenie sporov určí už v samotnom rozhodnutí o uložení povinnosti uspokojiť
peňažnú pohľadávku aj následky pre prípad jej nesplnenia v lehote určenej
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v rozhodnutí Komory SFZ pre riešenie sporov. Následkami pre účely tohto odseku
sa rozumejú nasledovné disciplinárne sankcie:
a)

proti právnickej osobe (klubu): zákaz transferov akýchkoľvek nových hráčov
na národnej úrovni ako aj zo zahraničia až do momentu úplného
uspokojenia peňažnej pohľadávky, avšak maximálne na dve celé a na seba
nadväzujúce prestupové (registračné) obdobia;

b)

proti fyzickej osobe (hráčovi alebo športovému odborníkovi): zákaz výkonu
činnosti až do momentu úplného uspokojenia peňažnej pohľadávky, avšak
maximálne na šesť mesiacov;

(8)

Disciplinárne sankcie uložené podľa odseku 7 sa aplikujú a vyznačia v systéme
ISSF na základe oznámenia oprávnenej osoby doručeného disciplinárnej komisii,
v ktorom oprávnená osoba vyhlási, že povinná osoba nesplnila peňažnú
pohľadávku v lehote určenej v rozhodnutí Komory SFZ pre riešenie sporov.
Disciplinárne sankcie uložené na základe tohto ustanovenia sa aplikujú okamžite
po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety, a to aj počas už začatého
prestupového obdobia, pričom zostávajúca časť prestupového obdobia sa
považuje za prvé celé prestupové obdobie.

(9)

Disciplinárna sankcia, ktorá bola aplikovaná podľa tohto odseku sa zruší bez
zbytočného odkladu po splnení nasledovných podmienok:
(i)

povinná osoba preukáže disciplinárnej komisii SFZ splnenie peňažnej
pohľadávky bankovým výpisom alebo inými relevantnými dokladmi, ktoré
preukazujú jej splnenie alebo zánik;

(ii)

oprávnená osoba najneskôr v lehote 3 dní odo dňa doručenia výzvy
disciplinárnej komisie SFZ na vyjadrenie k podkladom predloženým
povinnou osobou podľa bodu (i), potvrdí splnenie alebo zánik peňažnej
pohľadávky; v prípade, ak sa oprávnená osoba nevyjadrí v uvedenej lehote,
má sa za to, že so zrušením disciplinárnej sankcie súhlasí; v prípade, ak
oprávnená osoba splnenie alebo zánik peňažnej pohľadávky neuznáva,
disciplinárna komisia SFZ rozhodne o zrušení alebo ponechaní disciplinárnej
sankcie na základe podkladov predložených povinnou a oprávnenou
osobou.“

16.2 Odôvodnenie
Návrhom sa sleduje zavedenie automatickej „dočasnej“ sankcie už priamo v rozhodnutí Komory
SFZ v prípadoch rozhodnutí, ktorých predmetom je uloženie povinnosti úhrady peňažnej
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pohľadávky. Špecifikum športového prostredia neumožňuje oprávneným osobám (veriteľom),
ktorým bola právoplatne priznaná peňažná pohľadávka, aby ju „vymohli“ klasickým spôsobom –
exekúciou majetku povinnej osoby (dlžníka), ale výlučne formou ukladania disciplinárnych
sankcií a opatrení, ktoré by mali efektívne prinútiť dlžníka splniť peňažnú pohľadávku.
Bez ohľadu na tento rozdiel je pri peňažných pohľadávkach veľmi dôležitá rýchlosť konania
a vymoženia, preto je v tejto súvislosti potrebné hľadať spôsoby skrátenia doby, kedy sa veriteľ
ocitol bez peňažného plnenia, na ktorého úhradu bol povinný dlžník. Súčasný systém nie je
flexibilný, nakoľko aj v prípade existencie právoplatného rozhodnutia Komory SFZ a uplynutia
lehoty na plnenie, nie je veriteľ schopný okamžite postihovať dlžníka a musí vyvolávať dodatočné
(ďalšie) konanie disciplinárneho orgánu SFZ, ktorý má zabezpečiť vymoženie prostredníctvom
ukladania sankcií, čím sa celý proces výrazne predlžuje.
Zavedením automatickej (avšak veľmi jednoducho zrušiteľnej) sankcie už priamo v rozhodnutí
Komory SFZ sa proces vymoženia výrazne skracuje a nastupuje takmer automaticky. Dlžník je
vopred vo výroku rozhodnutia upozornený na následky nesplnenia povinnosti vyplývajúcej
z rozhodnutia Komory SFZ a sankcionovaný až v prípade, keď dôjde z jeho strany
k dokonaniu disciplinárneho previnenia (nerešpektovaním záväzného rozhodnutia Komory SFZ).
Takýmto spôsobom je možné odľahčiť prácu disciplinárnej komisie a to bez toho, aby to malo
akýkoľvek vplyv na práva povinného subjektu. Návrh navyše vychádza z aktuálneho znenia FIFA
RSTP, ktorý na medzinárodnej úrovni už viac ako dva roky umožňuje Komore FIFA pre riešenie
sporov priamo v rozhodnutí uložiť následky pre prípad nesplnenia, čím FIFA odbremenila svoje
orgány pre riešenie sporov od zbytočného procesu a posilnila vymožiteľnosť peňažných
záväzkov.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že dlžník je kedykoľvek schopný eliminovať nepriaznivé účinky
disciplinárnych rozhodnutí tým, že splní v celom rozsahu právoplatne priznanú peňažnú
pohľadávku, v dôsledku čoho dôjde jednoduchým spôsobom k zrušeniu uloženej sankcie.
Tiež je potrebné zdôrazniť, že uvedeným návrhom sa nezasahuje do „rozdelenia kompetencií“
medzi jednotlivými orgánmi SFZ, pretože na jednej strane tak Komora SFZ ako aj Disciplinárna
komisia SFZ sú obe orgánmi pre riešenie sporov, ktoré majú zákonom o športe ako aj vnútornými
predpismi SFZ zverenú právomoc aj ukladať sankcie a na strane druhej, Komora SFZ v tomto
prípade nepreberá kompetenciu disciplinárneho orgánu a ani nevedie disciplinárne konanie, ale
len do rozhodnutia o povinnosti uhradiť peňažné plnenie poníma predpisom (RaPP) uložený
následok pre prípad jej nesplnenia (čo je skutkovo a právne totožné napríklad s automatickým
ukladaním sankcií hráčom za dosiahnutý počet žltých či červených kariet).
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17.

Článok 42a Záväzky po splatnosti

17.1 Návrh
•

ustanovenie ods. 4 sa dopĺňa tak, že za slová „je príslušná“ sa dopĺňa text v nasledovnom
znení: „alebo disciplinárna komisia SFZ má na základe podnetu na začatie
disciplinárneho konania,“

17.2 Odôvodnenie
Zavádza sa explicitná právomoc aj disciplinárnej komisia SFZ ukladať sankcie za porušenie
ustanovenia článku 42a, ak oprávnená osoba na základe podnetu podaného disciplinárnej
komisii SFZ preukáže, že došlo k splneniu podmienok a porušeniu predmetného ustanovenia.
Rozhodovanie Komory SFZ sa v konkrétnych veciach sústredí na viacero otázok, ktoré sa
nevyhnutne netýkajú porušenia povinnosti podľa článku 42a, čím sa trestanie za porušenie
článku 42a buď neprimerane predlžuje alebo sa dostáva na okraj záujmu pri riešení sporov
v rámci Komory SFZ. Vytvorenie možnosti podať návrh na disciplinárne konanie za porušenie
článku 42a posilňuje vymožiteľnosť zmluvnej stability a platby finančných záväzkov načas tým,
že oprávnený subjekt nemusí vyvolávať samostatné konanie pred Komorou SFZ o zaplatenie
omeškaných záväzkov a pre urýchlenie splnenia mu môže postačovať vyvolanie konania pred
disciplinárnou komisiou.

S pozdravom,
_____________________________________
Únia futbalových profesionálov o.z.
zast.: Ján Mucha
prezident
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