Usmernenia FIFA na riešenie právnych dôsledkov v súvislosti
s pandémiou COVID-19

Po bezprecedentnom narušení futbalu na všetkých úrovniach spôsobeného vírusom COVID19, FIFA vypracovala sériu odporúčaní a usmernení, aby vyriešila niektoré kľúčové praktické
problémy v dôsledku pandémie COVID-19, a to najmä pokiaľ ide o hráčske zmluvy a systém
prestupov vo všeobecnosti.
Ako uvádza FIFA odporúčania a usmernenia boli vypracované po vzájomnej konzultácii
viacerých zúčastnených strán pôsobiacich vo futbale v rámci pracovnej skupiny zloženej zo
zástupcov klubov, hráčov, líg, národných asociácií a konfederácií, ktorej predsedal
viceprezident FIFA a predseda výboru FIFA Stakeholders, Vittorio Montagliani. Súbor
základných princípov bol jednomyseľne prijatý členmi pracovnej skupiny a následne schválený
predsedníctvom Rady FIFA.
Nižšie je uvedený prehľad hlavných schválených usmernení. FIFA očakáva dodržiavanie
usmernení v rámci celého sveta.
FIFA v zmysle čl. 1 ods. 3 písm. b) FIFA RSTP rešpektuje základné pravidlo, podľa ktorého
pracovné zmluvy sa riadia príslušným vnútroštátnym právom a zmluvnou autonómiou strán.

• Platnosť hráčskych zmlúv:
Platnosť hráčskej zmluvy spravidla končí na konci súťažného ročníka s dátumom ukončenia,
ktorý sa zhoduje s oficiálnym ukončením súťažného ročníka. Pri súčasnom pozastavení súťaží
vo väčšine krajín je zrejmé, že aktuálny súťažný ročník sa neukončí v obvyklom termíne.
Z uvedeného dôvodu FIFA navrhuje, aby sa platnosť takejto zmluvy predĺžila až do tej doby,
do ktorej aktuálny súťažný ročník v skutočnosti skončí. Uvedené riešenie platnosti zmluvy by
malo byť v súlade s pôvodným zámerom, ktoré mali zmluvné strany v čase uzatvorenia zmluvy,
a tiež by sa týmto spôsobom zachovala športová integrita a stabilita.

Obdobná zásada sa uplatňuje aj v prípade hráčskej zmluvy, ktorej doba trvania začína dňom
začatia nového súťažného ročníka, a teda nadobudnutie účinnosti takto uzatvorenej zmluvy
sa odkladá až do doby skutočného začatia nového súťažného ročníka.

• Pracovné zmluvy vo futbale, ktoré už nie je možné plniť:
Pandémia spôsobená chorobou COVID-19 má bezpochyby zásadný vplyv aj na príjmy
futbalových klubov, a to predovšetkým z dôvodu nemožnosti odohrať futbalové stretnutia.
Futbal, rovnako ako iné odvetvia hospodárstva, musí nájsť spravodlivé riešenia prispôsobené
týmto okolnostiam s cieľom chrániť pracovné miesta a dosiahnuť spravodlivú a primeranú
rovnováhu záujmov medzi hráčmi a klubmi.
„Na základe uvedeného FIFA nabáda kluby a hráčov, aby spolupracovali pri hľadaní
vzájomných riešení v období, keď je futbal dočasne ochromený.“
Napriek skutočnosti, že hľadanie vhodných riešení, ktoré by zodpovedali určitým okolnostiam
tej ktorej krajiny, je predovšetkým vecou príslušných zainteresovaných strán vo futbale na
národnej úrovni, FIFA však odporúča, aby sa všetky aspekty danej situácie posudzovali
rovnomerne, vrátane opatrení vlády na podporu klubov a hráčov, a to či sa platba odloží alebo
zníži, prípadne existencia určitého poistného krytia.
Ak zúčastnené strany v danej situácii nedospejú k vzájomnej dohode a predložia prípad
príslušnému orgánu FIFA, ten bude preskúmavať nasledovné faktory:
•
•
•
•
•

či sa klub skutočne pokúsil dosiahnuť dohodu s hráčmi,
aká je skutočná ekonomická situácia klubu,
primeranosť akýchkoľvek úprav hráčskej zmluvy,
čistý príjem hráča po „úprave“ hráčskej zmluvy a
či sa s hráčmi zaobchádza rovnako alebo nie.

• Registračné (prestupové) obdobia:
Pokiaľ ide o registračné obdobia, opäť je potrebné prispôsobiť právnu úpravu novým
skutkovým okolnostiam. V danom prípade chce byť FIFA flexibilná a reaguje posunutím
príslušného registračného (prestupového) obdobia tak, aby sa uskutočnilo v čase medzi
koncom starého súťažného ročníka a začiatkom nového súťažného ročníka.
Zároveň sa FIFA bude snažiť, tam kde to bude možné, zabezpečiť celkovú úroveň koordinácie
a bude mať na pamäti aj potrebu chrániť pravidelnosť, integritu a správne fungovanie súťaží,
aby športové výsledky akejkoľvek súťaže neboli nespravodlivo narušené.
Ďalšie informácie a podrobnosti týkajúce sa usmernení schválených Radou FIFA možno nájsť
v dokumente COVID-19: Football Regulatory Issues (april 2020).

