
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 1 (CELKEM 18)  

Souhrnná výzkumná zpráva  
o postupu prací a dosažených výsledcích  

za období 2020–2021 
(Vsouhrn) 

 
 
 
Číslo výzkumného úkolu: 05-2020-VÚBP  
 

Název výzkumného úkolu: Bezpečnost práce ve sportu 
 

Hlavní řešitel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 
Spoluřešitel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 2 (CELKEM 18)  

Název výzkumného úkolu: Bezpečnost práce ve sportu 
 
Číslo výzkumného úkolu: 05-2020-VÚBP  
 
Řešitel výzkumného úkolu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  
 
Spoluřešitel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
 
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021  
 
Důvěrnost a dostupnost: veřejně přístupný  
 
Cíle výzkumného úkolu:  

Cílem výzkumného úkolu bude věnovat se zmapování relevantní právní úpravy 
a judikatury státních i soukromých soudů v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy. 
Provedeným výzkumem by měly být analyzovány úrazy a doporučeny adekvátní postupy, 
které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce fotbalu na 
základních a středních školách, jakož i při výkonu povolání profesionální hráč fotbalu. 
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5x A – podcasty k problematice bezpečnosti práce ve sportu fotbal 
1x A – video podcast k výzkumnému úkolu Bezpečnost práce ve sportu 
2x W – workshopy k výzkumnému úkolu Bezpečnost práce ve sportu 
1x O – článek na téma covid-19 a sportovní aktivity 
 
Členové výzkumného týmu: Ing. Petr Polák, MBA; Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.;  
Mgr. Veronika Měrková, DiS.; Mgr. Miroslav Labuda (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
v. v. i.), doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.) a JUDr. 
Markéta Vochoska Haindlová, LL.M., předsedkyně ČAFH a členka FIFA 
 
Odborný garant MPSV: Mgr. Bc. Lucie Kyselová 
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1 Základní informace o projektu  

Kolektivní i individuální sporty se realizují na různých úrovních pod konkrétními sportovními 
organizacemi, resp. jsou také pravidelnou součástí výuky tělesné výchovy na školách všech 
stupňů, nakonec se mohou stát také zdrojem výdělků pro dané sportovce.  

Důležitou roli zde mají trenéři, učitelé a další zaměstnanci sportovních organizací, škol, kteří se 
podílejí na přípravě, zápasech, soutěžích apod. v daných sportech. Jako určitý vzorový sport, 
který má pravděpodobně nejširší hráčskou a podpůrnou základnu v ČR, je fotbal.  

Cílem tohoto projektu bylo zmapování relevantní právní úpravy a judikatury v ČR se zřetelem na 
nejčastější úrazy, zejména tedy v podmínkách sportovních fotbalových organizací.  

Důraz byl kladen na úroveň, kdy sportovci jsou v určitém zaměstnaneckém poměru k danému 
sportovnímu subjektu, přičemž do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci 
organizátorů soutěží a další zástupci sportovních subjektů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů. 

 

1.1 Zdůvodnění potřebnosti  

Sport může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést k řadě zranění, které vznikají 
jednak při zápasech, soutěžích a také při tréninkových procesech.  

Kromě vlastních sportovců jsou klíčovými osobami celého systému zástupci pořadatele, trenéři, 
vedoucí mužstev, resp. další zástupci sportovních subjektů Jelikož se daná oblast vztahů, 
povinností s důrazem na bezpečnost práce mezi zástupci sportovních subjektů a sportovci, kteří 
jsou v určitém zaměstnaneckém vztahu k danému sportovnímu subjektu, jeví jako nedostatečně 
zmapována, ošetřena, je nutné provést monitoring úrazovosti ve sportu, její příčiny a souvislosti 
a zároveň související legislativy v návaznosti na činnosti trenérů a dalších zaměstnanců nebo 
spolupracujících subjektů v rámci sportovních subjektů.  

Pro dosažení potřebné změny v praxi je nutné vytvořit poznatkovou základnu v dané 
problematice, navrhnout účinné postupy, které pomohou ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
– při výuce sportů, zajištění tréninkových, přípravných a zápasových procesů ve sportovních 
organizacích, popř. také při práci s dětmi a mládeži ve školách. 

 

1.2 Dopad na praxi  

Provedeným výzkumem jsou analyzovány úrazy a doporučeny adekvátní postupy, které by měly 
vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce fotbalu na základních a středních školách, 
jakož i při výkonu povolání profesionální hráč fotbalu ve formě audio podcastů, závěrečné 
prezentace/video pro úvodní a periodické školení  fotbalistů na všech úrovních.  

Projekt si kladl za ambice docílit větší transparentnosti statistik úrazů ze strany Fotbalový 
asociace klubů a Fotbalové asociace hráčů, pro objektivní hodnocení rizik a další práce při 
přípravě preventivních opatření.  

Dopad projektu byl i pro oblast legislativní úpravy formy zaměstnaneckých poměrů 
profesionálních fotbalistů ve prospěch modelu „profesionální fotbalista jako zaměstnance 
fotbalového klubu“ na místo dnes rozšířené formy „profesionální fotbalista jako OSVČ“. 

Přínos a praktické využití závěrů projektu je i v identifikace a upozornění na rizika pro činnost 
„fotbalista“ a navazujících preventivních opatření vedoucích k minimalizaci rizik úrazů a nemocí 
z povolání/činnosti „fotbalista“ pro definované věkové/genderové/výkonnostní/skupiny. Výstupy 
jsou zveřejněny a propagovány podle mediálního plánu projektu.  
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2 Popis dosažených výsledků 

Rámec projektu je stanoven podle metodiky https://www.ipma.cz/. Ze zadávacích dokumentů 
Identifikačního listu od 423. oddělení inspekce a bezpečnosti práce je zpracována Projektová 
definice, která vedle Popisu aktuální situace, shrnuje Definování záměru projektu s cílem 
srozumitelnou formou s projektem seznámit všechny zainteresované strany. Důležitá je formulace 
Popisu cílového stavu. Důležité je stanovit Organizační strukturu projektu (Pozn.: jedná se 
zejména o výběr a jmenování členů projektového týmu a přidělení jednotlivých zodpovědností za 
specifickou část projektu – projektových úkolů. Samostatný dokument Harmonogram projektu 
stanovuje jednotlivé fáze projektu, Výstupy, Termíny a Odpovědné osoby.  

 

2.1 Rešeršní práce  

V samotném začátku projektu byla provedena obsáhlá rešerše z dostupných zdrojů.  

Příloha č. 1 BOZP ve fotbalu – Rešerše-literatura v angličtině 2020 

Příloha č. 2 BOZP ve fotbalu – Rešerše-literatura v češtině 2020 

Příloha č. 3 BOZP ve fotbalu – Rešerše-literatura v němčině 2020 

Souběžně probíhají rešeršní práce ze strany spoluřešitele projektu Ústav státu a práva AV ČR,  
v. v. i., v oblasti soudních judikátů v kauzách spojených s tématem projektu.  

V neposlední řadě byly z dostupných zdrojů zajištěny statistické údaje o úrazech a nemocech 
z povolání ve sportu, se zaměřením na fotbal. I přes značné vyvinuté úsilí se nám podařilo zajistit 
jen veřejně dostupná data o úrazech a nemocí z povolání u komerčních typů povolání, nikoliv 
však z oblasti sportu (nebo jen v obecné úrovni), u profese/činnosti fotbalista/fotbal se dostupná 
data podařilo zajistit jen ze zdrojů mimo Českou republiku.  

 

Zadání rešeršní práce:   

Klíčová slova v ČJ: pracovní rizika ve sportu fotbal, fotbal, sport a pracovní právo ve fotbalu, 
zranění ve fotbalu, úrazy  ve fotbalu, prevence úrazů ve fotbalu, doping  ve fotbalu, pravidla 
fotbalu, stavební požadavky na stavbu fotbalových stadionů, fotbalový zápas, fotbalový  trénink, 
fotbalové statistiky, historie fotbalu, rizika − fanoušci ve fotbalu, chrániče fotbalisty, úrazy při 
profesionálním sportu fotbalu, úrazy při amatérském sportu   fotbalu, výstavba fotbalových hřišť 

Časové omezení /rok od – do): bez omezení 

Jazykové vymezení rešerše: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk 

Typy dokumentů: bez omezení 

Informační zdroje: bez omezení 

 

2.2 Terénní průzkum  

Cílem průzkumu bylo ověření stavu (vyspělosti) současného systému zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) u profese/činnosti fotbalista v českých fotbalových klubech ve 

https://www.ipma.cz/
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stanovených kategoriích/kohortách (skupina vybraná na základě určitých společných vlastností) 
a získání osobní anonymizované výpovědi/doporučení respondentů pro možná zlepšení.  

 

2.2.1 Metodika průzkumu   

Průzkum byl veden ve smyslu praxe založené na evidenci (EBM), kdy byla snaha najít nové 
poznatky ale i problémy, které přispějí ke zlepšení dosavadní praxe.  

Typově se jednalo o tzv. explorační výzkum, ve kterém se usilovalo o zachycení souvislosti 
prevence ve sportu ve fotbalu a aplikovanými preventivními opatřeními, které byly dány do 
souvislosti s aktuálně dostupnými statistikami úrazovosti ve sportu ve fotbalu.  

Cílové skupiny respondentů byly všechny zainteresované strany ve sportu fotbal: hráči, trenéři, 
funkcionáři, sportovní lékaři, realizační tým apod. ve vybraných fotbalových klubech v ČR.   

 

2.2.2 Zajištění sběru dat 

Dotazníkové šetření 

Sběr dat byl primárně zajištěn prostřednictvím tištěného dotazníku (strukturované otázky), se 
sadou otázek pro profesionální hráče fotbalu a amatérské hráče fotbalu. Realizace byla zajištěna 
ve spolupráci s organizací Česká asociace fotbalových hráčů, která disponuje kontakty na české 
profesionální hráče.  

Přípravy dotazníků a formulace otázek ke kvalitativnímu výzkumu mezi spektrem zájmových 
skupin působících ve fotbale (hráči, trenéři, rozhodčí, ale i funkcionáři, rodiče hráčů, techničtí 
pracovníci …). Otázky byly seskupeny do oblastí podle jednotlivých rizik. Na základě terénního 
výzkumu docházelo k doplnění nově identifikovaných rizik samotnými účastníky sportu fotbal. 

Příloha č. 4 Databáze otázek pro průzkum 2020 

V průběhu řešení projektu vznikaly podpůrné materiály.  

Příloha č. 8 Otázka bezpečnosti práce ve fotbale 

Příloha č. 9 COVID-19 a sportovní aktivity 

Realizace průzkumu s ohledem na herní fotbalové plány české fotbalové ligy probíhala počátkem 
roku 2021.   

Terénní průzkum realizovaný počátkem roku 2021. Následovalo zpracování výsledků v aplikaci 
na zajištění a vyhodnocení strukturovaného dotazování PS QUESTIO PRO 
(https://acrea.cz/software/ps-quaestio-pro/).  

Východiskem pro stanovení otázek pro jednotlivé zainteresované strany tvoří databáze otázek ze 
všech důležitých oblastí fotbalu. Uvedená databáze je sestavena ve spolupráci se sportovním 
lékařem české fotbalové reprezentace a mentálním koučem sportovců a týmu České asociace 
fotbalových hráčů. 

Příloha č. 4 Databáze otázek pro průzkum 2020 

Příloha č. 5 Dotazníkový průzkum – FC pro dotazování profesionálů  

Příloha č. 6 Dotazníkový průzkum – Kódování otázek – FOTBALOVÉ KATEGORIE 

Příklad dotazníku pro použití ve FC Zbrojovka Brno 

Příloha č. 7 Vzor dotazníku – profesionálové – FC Zbrojovka Brno 

https://acrea.cz/software/ps-quaestio-pro/
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Dotazníky pro vybrané skupiny respondentů např. rodiče nezletilých fotbalistů jsou k dispozici 
v elektronické formě (časově omezeno na období duben−červen 2021) na webových stránkách 
https://vubp.cz/, https://acrea.cz/ a volitelně i na https://cafh.cz/. 

Metodika průzkumu – příprava, průzkum je veden ve smyslu Praxe založené na evidenci (EBM), 
kdy se snažíme najít nové poznatky ale i problémy, které přispějí ke zlepšení dosavadní praxe.  
Typově se jedná o Explorační výzkum, ve kterém usilujeme o zachycení souvislosti prevence ve 
sportu ve fotbalu a aplikovanými preventivními opatřeními, které budeme dávat do souvislosti 
s aktuálně dostupnými statistikami úrazovosti ve sportu ve fotbalu.  Naše tvrzení je, že 
„v současné sportovní fotbalové praxi je bezpečnost práce a ochrany zdraví zaměřena na 
zdravotní rizika, která mají přímý vliv na zdraví a výkon jednotlivého hráče. Další faktory 
a zabezpečení bezpečnosti hráčů není v českých fotbalových oddílech/volnočasové aktivitě 
řešeno systémově. 

Příloha č. 16 BOZP fotbal – definice průzkumu 

 

2.2.3 Terénní průzkum – fotbalisté profesionálové  

Cílovou skupinou respondentů jsou za hlavní zainteresovanou stranu ve sportu fotbal 
identifikováni: profesionální hráči fotbalu v českých 1. a 2. ligových klubech. Distribuce byla 
zajištěna prostřednictvím ČAFH.  

Příloha č. 5 Dotazníkový průzkum – FC pro dotazování profesionálů  

Příloha č. 6 Dotazníkový průzkum – Kódování otázek – FOTBALOVÉ KATEGORIE 

Příloha č. 7 Vzor dotazníku – profesionálové – FC Zbrojovka Brno 

Příloha č. 17 Distribuce – dotazníky – profesionálové 

Příloha č. 18 Průzkum mínění profesionálních fotbalistů – dotazník  

Příloha č. 19 Průzkum mínění profesionálních fotbalistů – úvodní slovo 

Sběr dat byl realizován a primárně zajištěn prostřednictvím tištěného dotazníku (strukturované 
otázky) a distribuován v souladu s vládními proti epidemiologickými opatřeními.  

Úvodní vyhodnocení sebraných dotazníků bylo provedeno k datu 25. 5. 2021.  

Uvedenou zprávu komentují a své odborné zkušenosti s výsledky průzkumu konfrontují vybraní 
aktéři fotbalu:   

1. Profesionální fotbalista 

2. Sportovní (fotbalový) lékař 

3. Trenér profesionálních hráčů 

4. Sportovní psycholog (v kontextu iniciativy „Čistá hlava“, psychosomatické aspekty) 

5. Právník se specializací na sportovní a pracovní právo 

Zadání: každý odborník – zástupce určité profesní skupiny sepíše hodnotící zprávu včetně 
vlastního doplnění o poznatky v BOZP ve sportu, např. s jakými problémy BOZP/Prevence 
zranění apod.) se nejčastěji v praxi setkává a jak je řeší.  

Dotazníkové šetření je pro všechny, kteří se podíleli na anonymním průzkumu.  

Vyhodnocení průzkumu je provedeno pomocí nástroje PS QUESTIO PRO. Práce při sběru dat, 
vyhodnocení a publikace probíhala anonymizovanou formou.  

https://vubp.cz/
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Příloha č. 15 Závěrečná zpráva – profesionálové 

2.2.4 Terénní průzkum – fotbalisté amatéři (širší veřejnost) 

Vzhledem k opatřením proti covid-19 v průběhu měsíce dubna a května 2021 pokračovalo terénní 
dotazování formou elektronicky sdíleného dotazníku Průzkum mínění amatérských fotbalistů. 
Sada otázek byla pro širší veřejnost „amatérské hráče fotbalu“. V příloze přikládáme realizovanou 
inzerci na všech dostupných sociálních mediích VÚBP. 

Příloha č. 10 Zdraví hráčů je nejdůležitější! 

Příloha č. 14 Společně bezpečnější fotbal 

Dotazník k průzkumu byl k dispozici v elektronické formě (časově omezeno na období duben až 
červenec 2021) na webových stránkách https://vubp.cz/pruzkum-mineni-fotbalistu/.  

Aktivně bylo usilováno o sdílení uvedeného odkazu na klubové stránky českých fotbalových klubů 
a zájmových skupin. Celkem bylo osloveno 30 uzavřených facebookových skupin. Dále byli 
osloveni trenéři fotbalu s žádostí o sdílení odkazu na elektronický dotazník. Ke dni 28. 5. 2021 
bylo celkem 116 reakcí a kompletně vyplněných elektronických dotazníků. Na stránku VÚBP 
(upoutávka na elektronický dotazník a průzkum) se podívá více jak 600 osob.  

Souhrn zkušeností s online sběrem dat: 

Příloha č. 20 Distribuce dotazníku Společně za bezpečnější fotbal v době pandemie 

Vedlejším cílem uvedeného projektu bylo získání zkušeností s organizováním průzkumů 
prostřednictvím online médií s pomocí cílené propagace prostřednictvím sociálních medií VÚBP 
a online komunikace v prostoru Instagram a Facebook, kde testujeme i dopad placené cílené 
reklamy (tzv. placené prokliky) s cílem na průzkum mezi amatérskými fotbalisty popularizovat.  

Ve spolupráci s Českou asociací fotbalových hráčů uveřejňujeme ve fotbalovém časopise 
HATTRICK propagační článek k projektu. Cílem bylo popularizace podcastovou činnosti 
a propagace online dotazníku průzkumu u amatérských fotbalistů.  

Příloha č. 10 Zdraví hráčů je nejdůležitější! 

Kompletní zpráva z průzkumu: 

Příloha č. 23 Závěrečná zpráva – amatéři 

 

PARTNERSTVÍ S ČESKÝMI FOTBALOVÝMI ASOCIACEMI  

Snahou o větší propojení aplikovaného průzkumu VÚBP a praxe 15. 2. 2021 byl osloven 
předseda Fotbalová asociace ČR (FAČR), dále vedoucí pracovník Ligové fotbalové asociace 
(LFA), s žádostí o spolupráci a poskytnutí anonymizovaných statistických dat k projektu 
Bezpečnost práce ve sportu (fotbal). Naše snaha a iniciativa zůstala bez jakékoli reakce.  

 

2.3 Podcasty 

Jedním z požadovaných výstupů zadavatele bylo uspořádání workshopů k dané problematice. 
S ohledem na situaci v ČR s pandemií a opatřeními proti covid-19, se na místo workshopů 
realizovaly výstupy formou tzv. PodCastu1. Po domluvě s odborným garantem projektu bylo 

                                                
1 Výraz „podcasting“ se užívá ve významu „způsob šíření audioinformací“ čili zvukových informací, 
„způsob šíření informací zvukem“, „převod textu na zvuk“. Zdroj Wikipedie 

https://vubp.cz/pruzkum-mineni-fotbalistu/
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schváleno, že workshopy budou nahrazeny podcasty. Podcastová činnost a odborná diskuze na 
téma „hledání rizik“ byla diskutována v rámci workshopu ze dne 11. 2. 2021. 

Příloha č. 11 Identifikace rizik: hráč fotbalu 

Odkaz na podcastovou aktivitu: https://www.buzzsprout.com/1514908  

Podcasty jsou zpracovány pro celkem pět okruhů témat, které jsou řešitelskou skupinou vybrány 
pro jejich adekvátnost v rámci projektu samotného, ale i díky aktuálnosti téma v zahraničních 
i místních médiích.  Zvolen byl audio podcast, kdy autor příspěvku namluví a převede příspěvek 
do MP3 nebo jiného vhodného formátu. Jedná se o: řízenou konfrontaci mezi autorem příspěvku 
s aktéry hry fotbal. Poslouchání takového příspěvku je pro skupiny respondentů zajímavé, protože 
slyší skutečný hlas autora textu.   

Každý z podcastů je opatřen graficky zpracovanou obálkou pro další prezentaci a mediální šíření 
podcastu.   

Řešitelská skupina podcastů byla s ohledem na zadané téma obsazena zástupci profesí právník 
se specializací na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a pracovní právo, sportovní lékař 
působící u fotbalové reprezentace, odborník na pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické 
odolnosti a odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik, která je onou 
osobou, jež má zaměstnavateli pomáhat v řešení otázek BOZP. V případě potřeby jsou přizváni 
další odborníci a zástupci zainteresovaných stran ve fotbalu (samotní hráči fotbalu, fotbaloví 
trenéři, fyzioterapeuti, sportovní maséři, členové realizačního fotbalového týmu, funkcionáři 
fotbalového klubu, fotbaloví rozhodčí a v neposlední řadě i rodiče nezletilých hráčů fotbalistů).  

Strukturu podcastu: 

 Předtočený jingle podcastu 

 Moderátor – seznámení s tématem „moto diskuze“ 

 Moderátor – Pozdravení diváků a uvedení projektu  

 Moderátor – Odkrytí ústředního problému, který bude předmětem rozhovoru 

 Moderátor – přivítání hosta/ů, krátké profesní představení 

 Moderátor – položení první otázky 

 Moderátor a host/é – samotný rozhovor na dané otázky  

 Moderátor – Shrnutí, závěr, pozvání k dalšímu podcastu, rozloučení 

 Předtočený jingle podcastu 

Témata a stručný obsah série pěti audio podcastů k uvedenému projektu. 

 

2.3.1 AUDIO PODCAST č. 1 Právní úpravy a judikatura v ČR 

https://www.buzzsprout.com/1514908/6625171-pravni-upravy-a-judikatura-v-cr 

Podcast byl tematicky zaměřen na právní problematiku spojenou s možnými způsoby 
zaměstnaneckých poměrů mezi hráči fotbalisty a fotbalovým klubem a dalšími aktuálními tématy.  
Aktuální otázky a problémy spojené s právními úpravami a judikaturou v ČR se zřetelem na 
nejčastější úrazy, zejména tedy v podmínkách sportovních fotbalových organizací. Důraz byl 
kladen na úroveň, kdy sportovci jsou v určitém zaměstnaneckém poměru k danému sportovnímu 
subjektu, přičemž do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci organizátorů soutěží 
a další zástupci sportovních subjektů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů.  

https://www.buzzsprout.com/1514908
https://www.ksb.cz/cs/sluzby/socialni-zabezpeceni-a-zdravotni-pojisteni
https://www.ksb.cz/cs/sluzby/pracovni-pravo
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Podcast veřejnost seznamuje s projektem samotným a upozorňuje na aktuální problematiku 
zajištění BOZP ve sportu fotbal, kdy s přispěním zainteresovaných stran ve fotbalu je přispět 
k doplnění doposavad identifikovaných Rizik, která při sportu – ve fotbale vznikají. Pozn.: k těmto 
rizikům pak bude vytvořena ucelená databáze rizik pro uvedené zainteresované strany hry fotbal 
včetně doporučení eliminace a minimalizace účinků identifikovaných rizik na sportovce fotbalisty).  

Odborný garant podcastu: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Právnická fakulta UK, Oblast 
specializace: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 

Otázky pro podcast: 

Fotbaloví hráči a jejich status OSVČ   

 Jaké je pracovněprávní postavení hráčů ve vztahu ke klubu? 

 Proč je pro hráče nevýhodné, že jsou vedeni jako OSVČ? 

 Jak by se změnilo postavení hráčů, pokud by byli zaměstnanci klubu? 

 Jaké výhody by zaměstnanecký poměr hráčům přinesl? 

 Jaká je praxe ve světě, jak na tuto problematiku nahlíží FIFA? 

Povinnosti klubů vycházející z uzavření standardní/ligové profesionální smlouvy 

 Jaké konkrétní povinnosti mají kluby dle standardní/ligové profesionální smlouvy? 

 Jaká je míra zajištění bezpečnosti hráče v otázkách zajištění lékařské péče? 

Úprava bezpečnosti práce fotbalových hráčů 

 Kde je upravena bezpečnost práce fotbalových hráčů?  

(UEFA, FIFA, FAČR, Smlouva – není dáno zákonem, jedná se o interní předpisy spolků) 

 Jaký je vztah globální/evropské úpravy a úpravy jednotlivých asociací? 

 

Motto diskuze: Rozlišujme profesionální nejvyšší ligovou soutěž od poloprofesionálních a až 
amatérských nižších soutěží. Kluby jsou v těžké ekonomické situaci a další náklady na BOZP 
neunesou. Diváci chtějí profesionální fotbal za každou cenu a fotbalisté jsou novodobí gladiátoři. 
Risk zdraví je jejich rozhodnutí a striktní aplikace pravidel BOZP zničí každý sport. Na druhou 
stranu právě v oblasti zdraví je nutno aspoň minimálně chránit i hráče, neboť nejsou otroci, ale 
občané atd. Právní limity v podstatě vybudovala judikatura, protože zákon přímo aplikovatelný 
není. Rozhodující je samozřejmě rozhodčí praxe sportovních soudů. Málo který sportovec – 
fotbalista jde ke státnímu soudu. Judikatura sportovních soudů však není veřejná.  

Sport funguje v rámci své autonomie a podstatou sportovního práva je tedy najít rovnováhu kam 
až může obecné právo zajít a regulovat daný sport. Pravidla hry jsou obecně ponechávána v režii 
sportovních asociací, jde o tradici, kterou za účelem zábavy nechce nikdo měnit. Ke kompletnímu 
zákazu skluzů či hlavičkování apod. asi nedojde. Nicméně před časem byly podány hromadné 
žaloby vůči sportovním asociacím, včetně FIFA, kde jsou obviňovány z nedostatečné úpravy 
pravidel těchto asociací týkající se předčasného návratu do hry po otřesu mozku. Procesně ty 
žaloby moc nevyšly, ale nějaký efekt snad měly, ale ne stoprocentní. Tato problematika je 
typickým průsečíkem, kdy už zásah státu může či nemusí být benefitem pro sport a bezpečnost. 
Někteří autoři vidí mediaci při řešení těchto sporů jako lepší variantu, než jít k soudům, jelikož se 
řada subjektů může bavit nekonfliktně, jak nejlépe věci řešit. Tím se dostáváme do soukromé 
sféry. 
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Se soukromou sférou souvisí Vámi uváděné cesty ke sportovním soudům, tj. pokud budeme 
mluvit arbitráži, např. Rozhodčího soudu pro sport (CAS). Většinou zde jde myslím spíše 
o majetkové otázky, tedy zranění hráčů je  řešeno s ohledem na spor ze smlouvy apod. Na 
druhou stranu je pravda, že v judikatuře CAS jsem zatím našel případy, kdy pravidla hry s určitými 
standardy bezpečnosti souvisejí, např. aplikace pravidel triatlonu v plaveckém závodě, pravidla 
bezpečnosti na fotbalovém stadionu při pořádání fotbalových turnajů, případně pravidla 
antidopingová. 

 

2.3.2 AUDIO PODCAST č. 2 Systémové zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro profesi fotbalista 

https://www.buzzsprout.com/1514908/6835387-systemova-preventivni-opatreni-vedouci-k-
omezeni-urazovosti-pri-fotbalu 

Zajištění BOZP (na jedné straně z pohledu zaměstnavatel/organizátora fotbalových 
turnajů/tréninkových kempů a druhé straně z pohledu účastníka hry) se řídí zákony ČR, např. 
zákoníkem práce a zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP a dalšími. Odpovědnost za 
BOZP mají bezpochyby všichni aktéři fotbalového dění, fotbalové kluby a osoby s klubem 
přímo/nepřímo spolupracující, tak i přímí aktéři hry, zákonní zástupci nezletilých hráčů.    

Mezi pilíře každého BOZP systému obecně patří:  

I. Zdravotní prohlídka (vstupní, periodická, mimořádná, např. při úrazu, a při ukončení činnosti), 
Paralelní témata ve fotbalu: vstupní zdravotní prohlídky u profesionálních fotbalistů nebo 
potvrzení o zdravotním stavu u např. amatérských fotbalových klubech, ve školách.  

II. Vstupní seznámení s pravidly a systémem zabezpečení BOZP na pracovišti/hřišti/stadiónu, se 
zaměřením na prevenci identifikovaných rizik práce pracovní pozice a stanovení preventivních 
opatření vedoucích k eliminaci nebo omezení rizikových faktorů.  

Paralelní témata ve fotbalu:  

 Analýza rizik u povolání fotbalisty (prevence úrazů, prevence trvalých následků působení 
rizik (např. dlouhodobé působení přetěžování pohybového aparátu, při stresu, …), 

 Osobní ochranní pracovní prostředky, např. speciální fotbalová obuv, chrániče holení, 
fotbalový dres, rukavice u brankáře apod.  

 Zajištění revizí a kontroly technického stavu budov fotbalových stadiónů, technických 
zařízení.  

III. Specifické seznámení s postupy práce, používaným technickým zařízením a stroji.  
Paralelní témata ve fotbalu:  

 Seznámení s různými povrchy hrací plochy (trávníkové, apod.), technické a bezpečnostní 
požadavky na fotbalovou branku apod.  

 Systémové pojetí zajištění komplexní BOZP fotbalisty nebo v rámci zájmové činnosti ve 
fotbalových klubech se rámcově řídí dle výše uvedených pravidel.   

 Vedle samotných hráčů fotbalu do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci 
organizátorů soutěží a další zástupci sportovních subjektů, rodiče nezletilých fotbalistů 
apod., kteří se v systému BOZP účastní přímo (edukace, kontrola plnění požadavků na 
zajištění BOZP).   

Další tematické oblasti podcastu: 

 Vztah mezi bezpečně prováděnou sportovní přípravou fotbalisty, účasti na fotbalových 
soutěžích a mezi žádoucím dlouholetým trváním fotbalové kariéry bez úrazů a trvalých 
následků plynoucích z např. přetěžování organismu fotbalisty, agresivní hry.  
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 Pohled hráčského fotbalového agenta na vztah mezi nezraněným/výkonným fotbalistou 
vs. zdroji příjmu fotbalového klubu, nebo fotbalisty samotného.  

 Kauzuistika: Tomáš Rosický „nadějný, ale trpící vysokou úrazovostí?“ s výstupem: pozor 
na přetěžování mladistvého talentu. 

 Dilema profesionálního fotbalisty „z jakých prostředků zajistím sebe a svoji rodinu, až 
s aktivním profesionálním fotbalem skončím?“ v kontextu maximalizace příjmů v aktivních 
herních letech na úkor vědomého přetěžování organizmu fotbalisty.  

 Otázka etické a osobní odpovědnosti trenéra vůči trénovaným svěřencům (adekvátní 
tréninkový plán z pohledu věku, genderu, sezóny, dopingové aféry). 

 
I. Administrativa při zajištění BOZP ve fotbalovém klubu a při sportovních fotbalových 

soutěžích.  

 Otázka transparentní evidence úrazů a poranění při fotbalu v klubu, při soutěžích. 
Např. německé kluby transparentně uveřejňují statistiky evidovaných úrazů vs. české 
fotbalové kluby nikoliv. 

 Existence pověřené osoby za BOZP (koordinátor BOZP) ve fotbalovém klubu nebo při 
soutěži?  

 Výběr vhodných Osobních ochranných pracovních (sportovních) prostředků.   

 Dopad trvalého poškození zdraví/úrazů (v návaznost na adekvátní evidenci úrazů do 
Knihy úrazů) na výši kompenzace a plnění pojišťoven při zranění fotbalisty.   

 
II. Odpovědnost a role státu, profesních fotbalových organizací v např. metodickém vedení 

zajištění BOZP 
Podhled odborníka na státem stanovené požadavky zajištění BOZP ve fotbale z pohledu 
různých úrovní např.: 

 školní úroveň (výuka tělesné výuky, sportovní školy) 

 volnočasová aktivita v rámci sportovního klubu, 

 fotbal jako firemní team-building aktivita apod.  

 (profesionální fotbal – viz podcast „právníci“  

 Trestní odpovědnost při úrazech, viz výše uvedené skupiny 
 

III. Úloha fotbalového klubu, při osvětě a zajištění BOZP pro profesionální a začínající 
fotbalisty.  

 Pravidla fotbalu a jejich role v garantování funkčního systému BOZP (na nadnárodní 
úrovni (FIFA) a na národní úrovni (FAČR).  

 Důraz spolupráce fotbalových klubů s rodiči, sportovní školou nezletilých fotbalistů.  

 Jak je řešeno seznámení s riziky při mezinárodních fotbalových turnajích, např. All Stars 
CUP?  

Účastníci podcastu:  

 Ing. J. Vejmělka, držitel licence Players´ Agent od roku 2004 a držitel licence Registrovaný 
zprostředkovatel od roku 2015. 

 zástupce pojišťovny se znalostí produktů pojišťování sportovních rizik, případně 
specializovaný právník znalý uvedené oblasti.    

 Ing. Petr Polák, MBA, OZO v prevenci rizik dle zákona 309/2006Sb. zákon o zajištění dalších 
podmínek BOZP.  

 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/playeragents/association=cze.html
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/playeragents/association=cze.html
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/playeragents/association=cze.html
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2.3.3 AUDIO PODCAST č. 3 Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty 

https://www.buzzsprout.com/1514908/6945341-sportovni-a-urazova-anamneza-u-fotbalisty 

Tematicky byl zaměřen na medicínskou oblast úrazy/prevence (fyzično-zlomeniny, 
pohmožděniny, interní zranění a aktuální témata, např. syndrom náhlé smrti apod.  

Garant: MUDr. Fornusek, sportovní lékař fotbalové reprezentace, muži do 19 let. 

Účastníci diskuze podcastu: 

 Jan Suchopárek je bývalý český fotbalový obránce a reprezentant. Trenérskou kariéru 
započal jako šéftrenér mládeže v českém klubu SK Kladno, poté byl asistentem v FK 
Dukla Praha. Od roku 2016 je trenérem české reprezentace U19. S reprezentací vybojoval 
stříbro na ME v Anglii a se Slavií, ve které nosil kapitánskou pásku, vyhrál českou ligu.  

 Petr Malý je bývalý český fotbalový záložník naposledy hrající za český klub FK Dukla 
Praha. Odchovanec AC Sparta Praha se dostal do A-týmu v roce 2003. V létě 2008 
přestoupil do  FK Dukla Praha, kde se mu dařilo, o 2 roky později postoupil s pražským 
celkem do 1. české ligy. V přípravném zápase Dukly Praha s Táborskem 17. ledna 2014 
po osmi minutách zkolaboval a upadl do bezvědomí. Po několika dnech v nemocnici byl 
propuštěn domů. Poté nemohl nějakou dobu trénovat a byl v Dukle v pozici vedoucího 
mužstva. V říjnu 2014 byl donucen kvůli zdravotnímu stavu (arytmogenní kardiomyopatie) 
ukončit hráčskou kariéru. Téma prevence zranění je pro něj osobní téma.  

 MUDr. František Fornůsek, vystudoval 2. lékařskou fakultu UK. Začínal jako transplantační 
a páteřní chirurg, poté působil jako chirurg v nemocnici na Vinohradech, následně se 
přesunul na oční kliniku. Momentálně pracuje pro záchrannou službu a provádí 
i repatriace pacientů zpět do ČR. V hokejové Slavii působil jako lékař od r. 2010 a nyní 
jako hlavní lékař akademie klubu SK Slavie Praha. Pracuje i pro fotbalovou reprezentaci 
U18. Prožil tříměsíční misi na Antarktidě. MUDr. František Fornůsek je členem řešitelské 
skupiny projektu Bezpečnost práce ve sportu.  

Motto diskuze podcastu: Sport fotbal může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést 
k řadě zranění, která vznikají jednak při zápasech, soutěžích, a také při tréninkových procesech. 
Kromě vlastních sportovců jsou klíčovými osobami celého systému zástupci pořadatele, trenéři, 
vedoucí mužstev, resp. další zástupci sportovních subjektů. 

Otázky pro podcast: 

 Jak infekce a protiinfekční opatření covid-19 ovlivňuje chod v týmech? 

 Jak se nyní trénuje? Jaká jsou opatření při zápasech? 

 Jak fotbalisté bydlí a jak se společně pohybují na srazech? (Dříve běžně po dvou na 
pokojích, cestování společným busem atd.) 

 Jak tráví volný čas? (Dříve běžně společné hry na pokojích nebo společných prostorech.) 

 Jak probíhá regenerace hráčů? (Dříve běžně společná vířivka, masáže, sauna atd.) 

 Jaké jsou osobní názory účastníků diskuze (Jan Suchopárek, Petr Malý, František 
Fornůsek) na dopad aktuální situace na fotbal? 

 Srovnávání infekce covid-19 s chřipkou. Možnost rozvést, jak sportovci často přecházejí 
různá nachlazení včetně chřipkové infekce, která mohou často skončit po infekčním 
zánětem srdečního svalu a následnou maligní arytmií a zástavou srdce.  

 

https://www.buzzsprout.com/1514908/6945341-sportovni-a-urazova-anamneza-u-fotbalisty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1nce_(fotbal)
https://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Kladno
https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Dukla_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Dukla_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale_1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Desk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%ADk_(fotbal)
https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Dukla_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Dukla_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/AC_Sparta_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Dukla_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Desk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezv%C4%9Bdom%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Arytmogenn%C3%AD_kardiomyopatie&action=edit&redlink=1
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2.3.4 AUDIO PODCAST č. 4 Techniky cílené redukce stresu a zlepšení 
spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů 

https://www.buzzsprout.com/1514908/7252063-techniky-cilene-redukce-stresu-a-zlepseni-
spanku-jako-metoda-prevence-zraneni-u-fotbalistu 

Tematicky podcast byl zaměřen na oblast (duševno) – úrazy spojené/pramenící s duševní 
nevyrovnaností fotbalisty (stres, spánkový deficit…).  

Odborný garant podcastu byl Mgr. Kamil Polák, vedoucí oddělení specializované metodiky, 
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. 

Motto diskuze podcastu: Sport fotbal může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést 
k řadě zranění, která vznikají jednak při zápasech, soutěžích a také při tréninkových procesech.  

Témata podcastu:   

  Co je to Flow? Pár tipů pro fotbalisty, jak se do Flow dostávat. Ve FLOW/Zóně lze 

dosahovat lepších sportovních výsledků, a lze tím také zlepšovat koncentraci 
a předcházet zraněním.  

 Trénink olympioniků a o PROTOKOLU 24/7, o tzv. všímavé stravě, všímavé chůzi, 
meditačním běhu, všímavém protahování, vitalizačním cvičení, relaxaci… 

 Jako praktickou ukázku a první techniku si představíme všímavou/vědomou stravu. 
Naučíme posluchače brániční dýchání s vedením dechu a techniku odfouknutí problému 
z dlaně.  

 Zásady: 1. Co jíst 2. Jak to jíst 3. Co dělat po jídle s  tím, že to hlavní sdělení bude: Na co 
jsi myslel při tom, když jsi jedl ... no přeci na to jídlo.  

 

2.3.5 AUDIO PODCAST č. 5 Jak na prevenci úrazů a trvalých následků 

https://www.buzzsprout.com/1514908/8230296-jak-na-prevenci-urazu-a-trvalych-nasledku 

V pátém, ze série podcastů k uvedenému projektu, zazněla otázka: Jak na prevenci úrazů 
a trvalých následků ve fotbalu nahlíží zprostředkovatelé pojištění sportovních rizik, a co 
profesionálním fotbalistům doporučují? 

Účastník podcastu:  

Jakub Diviš, český fotbalový brankář, od začátku letošního roku hráč klubu FK Mladá Boleslav. 
Mimo ČR působil na klubové úrovni na Slovensku, ve Skotsku a v Bulharsku. V listopadu 2018 se 
stal členem Výkonného výboru ČAFH – Česká asociace fotbalových hráčů, je největší 
organizace, která sdružuje profesionální fotbalisty působící v České republice na profesionální 
i amatérské úrovni a zabývá se ochranou jejich zájmů. Je členem mezinárodní asociace 
fotbalových hráčů FIFPRO. Je aktivní jako zprostředkovatel komplexních služeb profesionálních 
sportovců v ČR, přičemž má na starosti zajištění servisu spojeného s investicemi, financováním, 
stavbou rodinných domů, zabezpečením firem, nákupem a prodejem nemovitostí nebo 
automobilů. 

Posluchači uvedeného podcastu se mimo jiného dozvěděli o aktuálních tématech jako 
například: možnosti a specifika pojištění profesionálních fotbalistů v ČR vs. Evropa; důležitosti 
pravdivého a úplného zdokumentování před úrazového děje – součást lékařské zprávy k úrazu; 
 jaká je ze zkušenosti Jakuba Diviše role osobního kouče nebo trenéra v prevenci rizik fotbalistů.  

https://www.buzzsprout.com/1514908/7252063-techniky-cilene-redukce-stresu-a-zlepseni-spanku-jako-metoda-prevence-zraneni-u-fotbalistu
https://www.buzzsprout.com/1514908/7252063-techniky-cilene-redukce-stresu-a-zlepseni-spanku-jako-metoda-prevence-zraneni-u-fotbalistu
https://www.buzzsprout.com/1514908/8230296-jak-na-prevenci-urazu-a-trvalych-nasledku
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V podcastu zazněly příklady z praxe pojišťovacího agenta profesionálních fotbalistů. Pokusili jsme 
se odpovědět na otázku: Proč hráči investují vlastní prostředky do prevence? Jsou tito hráči např. 
méně často zraněni, např. přetížení organismu, únavové zlomeniny?  

Dozvěděli jsme se také, zda pojišťovny v ČR, které zajišťující fotbalistům pojištění sportovních 
rizik, aktivně pracují s dostupnými statistickými daty o úrazech profesionálních fotbalistů a jaká je 
návaznost na finanční náročnost při sjednání pojištění/finančního plnění v případu zranění.  

Jako podnětný příklad správné praxe uvádíme v podcastu zmiňované webové 
stránky http://fussballverletzungen.com/, která uvádí statistická data o zranění v německé 
fotbalové Bundeslize např. „zranění podle jednotlivých fotbalových týmů, nebo nejčastěji 
zraněných částí těla fotbalistů v německé Bundeslize“.  

Dovedou si účastníci našeho podcastu představit, že by podobná statistika byla publikována  
i v české 1. lize nebo i v nižších soutěžích v České republice? … odpověď se dozvíte v průběhu 
uvedeného podcastu.  

V samotném závěru podcastu jsme uvedli společnou otevřenou výzvu VÚBP a ČAFH směrem 
k Fotbalové asociaci České republiky  k zavedení povinnosti zveřejňování statistik o zraněních 
profesionálních fotbalových hráčů ze strany fotbalových klubů jako prostředek nasměrování 
preventivních opatření na konkrétní rizikové situace. 

 

2.4 VIDEO PODCAST Závěr výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve 
sportu 

https://vubp.cz/zaver-vyzkumneho-ukolu-bezpecnost-prace-ve-sportu/ 

Závěrečný video podcast výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu, jehož zadavatelem 
je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce,  
v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. 
Video podcast byl pořízen ve spolupráci s Českou asociací fotbalových hráčů, z.s. v rámci 
závěrečného setkání klíčových účastníků projektu ze dne 25. 11. 2021:  

Příloha č. 20 Distribuce dotazníku Společně za bezpečnější fotbal v době pandemie 

Příloha č. 21 Průzkum mínění profesionálních fotbalistů v ČR 

Příloha č. 22 Průzkum mínění amatérských fotbalistů v ČR 

Provedeným výzkumem jsou analyzovány úrazy u českých profesionálních i amatérských 
fotbalových hráčů a doporučeny adekvátní postupy, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při výuce fotbalu na základních a středních školách, jakož i při výkonu povolání 
profesionálních hráčů fotbalu. 

Ve video podcastu jsou projektovému týmu položeny tři otázky: 

Jaká byla Vaše motivace se do projektu Bezpečnost práce ve sportu zapojit? 

Jaké jsou Vaše doporučení pro profesionální nebo amatérské hráče fotbalu? 

Jaká navrhujete opatření do budoucna? 

 

Fotbalisté odpověděli na tyto otázky: 

1. Jak je o profesionální hráče fotbalu postaráno z hlediska regenerace po zranění 
a zdravotní prevence v zahraničí a České republice? 

http://fussballverletzungen.com/
https://facr.fotbal.cz/
https://vubp.cz/zaver-vyzkumneho-ukolu-bezpecnost-prace-ve-sportu/
https://www.mpsv.cz/
https://www.ilaw.cas.cz/
https://cafh.cz/
https://youtu.be/J2m80_EaXCc?list=PLsXiExGyvghMSNFU0o53JN25MDOSjFiJ5
https://youtu.be/IrAHwnUlOZE?list=PLsXiExGyvghMSNFU0o53JN25MDOSjFiJ5
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2. Jaký je Váš názor na způsob zaměstnávání fotbalistů? 

3. Co si myslíte o stavu péče o duševní zdraví fotbalistů? 

4. Vaše zkušenosti s péčí o fotbalisty po fyzické stránce? 

5. Prošel jste si zraněním, které by Vás na nějakou dobu vyloučilo ze hry? 

 

3 Zhodnocení sledovaného období, výhled  

Odkaz na uveřejněné výstupy z projektu: 

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-projekty/?id=33 

Dosažené výsledky: 

A – Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty – podcast 

A – Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu – podcast 

A – Právní úpravy a judikatura v ČR – podcast 

A – Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u 
fotbalistů – podcast 

A – Jak na prevenci úrazů a trvalých následků – podcast 

Jost – Právní rizika spojená s nedovolenými zákroky při hraní fotbalu – článek 

W – Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost práce ve sportu 11. 5. 2021 

W – Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost práce ve sportu 25. 11. 2021 

Jost – Proč hrát fotbal jen s certifikovaným OOPP? Protože je testován, aby chránil – článek 

A - Závěr výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu – video podcast 

O – COVID-19 a sportovní aktivity – článek 

 

Za hodnocené období roku 2020–2021 se celkově podařilo splnit stanovené projektové úkoly 
a cíle. Pozitivní zkušenosti a znalosti s výrobou audio podcastů jsou ve VÚBP využity i pro jiné 
projekty, např. Psychosociální rizika (12/2020).   

Provedeným výzkumem byly analyzovány úrazy a doporučeny adekvátní postupy, které by měly 
vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví ve formě populárních podcastů.  

Důležitým aspektem bylo dodržení rozpočtu projektu.  

Ambice projektu docílit větší transparentnosti statistik úrazů ze strany Fotbalové asociace klubů 
a Fotbalové asociace hráčů, pro objektivní hodnocení rizik a další práce při přípravě preventivních 
opatření nebyly naplněny i přes snahu o oficiální komunikaci na úrovni ředitelů dotčených 
organizací. 

Příloha č. 12 Žádost o spolupráci FACR 

Příloha č. 13 Žádost o spolupráci LFA 

Přínos a praktické využití závěrů projektu je v pojmenování hlavních pracovních rizik pro činnost 
fotbalista a navazujících preventivních opatření vedoucích k minimalizaci rizik úrazů a nemocí 
z povolání/činnosti fotbalista pro definované věkové/genderové/výkonnostní/skupiny. Výstupy jsou 
zveřejněny a propagovány podle mediálního plánu projektu.  

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-projekty/?id=33
https://www.buzzsprout.com/1514908/6945341-sportovni-a-urazova-anamneza-u-fotbalisty
https://www.buzzsprout.com/1514908/6835387-systemova-preventivni-opatreni-vedouci-k-omezeni-urazovosti-pri-fotbalu
https://www.buzzsprout.com/1514908/6625171-pravni-upravy-a-judikatura-v-cr
https://www.buzzsprout.com/1514908/7252063-techniky-cilene-redukce-stresu-a-zlepseni-spanku-jako-metoda-prevence-zraneni-u-fotbalistu
https://www.buzzsprout.com/1514908/7252063-techniky-cilene-redukce-stresu-a-zlepseni-spanku-jako-metoda-prevence-zraneni-u-fotbalistu
https://www.buzzsprout.com/1514908/8230296-jak-na-prevenci-urazu-a-trvalych-nasledku
https://www.bozpinfo.cz/josra/pravni-rizika-spojena-s-nedovolenymi-zakroky-pri-hrani-fotbalu
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-2020-VUBP/Workshop-k-vyzkumnemu-ukolu-institucionalni-podpory-Bezpecnost-prace-ve-sportu-11-05-2021.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-2020-VUBP/Workshop-k-vyzkumnemu-ukolu-institucionalni-podpory-Bezpecnost-prace-ve-sportu-25-11-2021.pdf
https://www.bozpinfo.cz/josra/proc-hrat-fotbal-jen-s-certifikovanym-oopp-protoze-je-testovan-aby-chranil
https://youtu.be/Wjo5fpsMy9k
https://www.bozpinfo.cz/covid-19-sportovni-aktivity
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Dopad projektu pro oblast zmapoval legislativní úpravy formy zaměstnaneckých poměrů 
profesionálních fotbalistů ve prospěch modelu „profesionální fotbalista jako zaměstnance 
fotbalového klubu“ na místo dnes rozšířené formy „profesionální fotbalista jako OSVČ“.  

S Českou asociací fotbalových hráčů, z.s., bude spolupráce v oblasti uplatnění principů BOZP 
v profesionálním fotbalu pokračovat i po skončení projektu.  

Důležitou součástí této zprávy jsou přílohy, které dokumentují průběh celého projektu.   
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