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„Kvalitního sportovního agenta můžeme považovat za skvělý 
prostředek pro dosažení rovnováhy mezi vyjednávací schopností 
sportovce a sportovního klubu. Umožní přemostit propast mezi 
nerovným přístupem k informacím v situaci, kde zavedená pro-
fesionální společnost s obrovskými zdroji sedí u jednacího stolu 
proti často mladému a naivnímu sportovci.“

– J. E. Brown, právní centrum Georgetownské univerzity 

Když sportovec vstoupí do světa vrcholového sportu, potřebuje stále více času 
na trénink, cestování, závodění a regeneraci. Musí však věnovat pozornost i jiným 
otázkám, například profesionálním smlouvám, sponzorům vybavení, reklamě 
na výrobky, osobnímu rozpočtu, antidopingovým testům, osobnímu vzhledu, pla-
cení daní atd. Mnoho sportovců si najímá agenta, aby jim se všemi těmito povin-
nostmi pomohl. Než podepíšeme smlouvu s agentem, musíme se zamyslet nad 
svými prioritami a pochopit právní důsledky.

Co potřebuji od agenta?
•	 Zvážit výhody a nevýhody podpisu smlouvy s „významnou“ agenturou,  

která zaručuje propagaci mého profilu globálně, nebo s „malou  
či střední“ agenturou, která poroste s vámi a zajistí, že pro ně budu  
prioritou ve všem, co dělá.

•	 Smlouva na další sezónu nebo na delší dobu
•	 Sponzorská dohoda
•	 Poradenství v oblasti sportu a práva
•	 Dlouhodobý, „holistický“ vztah, který spojuje profesionální i osobní stránku
•	 Pověřená osoba, která bude chránit mé zájmy
•	 Právní podpora (FIFA/agent NBA, právníci)
•	 Profesionální přístup (znalost trhu, management smlouvy,  

osvědčená minulost)
•	 Schopnost řešit problémy (nedorozumění ohledně smlouvy,  

pozdní platby, vnitřní konflikty…)
•	 Komunikační dovednosti (telefonáty, používání sociálních sítí)
•	 Osobní pozornost (návštěvy, odpovědi na telefonáty a SMS)
•	 Integrita (závazek řídit se principy, který bude nadřazený  

osobním zájmům agenta)
•	 Závazek realizovat propagaci a hledat mým jménem nabídky

Co potřebuje agent  
z mé strany?
•	 Věrnost (Mluvím  

s jinými agenty za zády 
toho mého?)

•	 Dodržování podmínek 
exkluzivní smlouvy, 
pokud ji podepíšeme 
(jedna země, globální)

•	 Přijetí důsledků toho, 
když nedodržím ze své 
strany podmínky  
(finanční pokuta,  
pověst)

DNEŠNÍ VRCHOLOVÍ SPORTOVCI POTŘEBUJÍ ROZVÍJET MALÝ KROUŽEK 
DŮVĚRYHODNÝCH LIDÍ, KTEŘÍ JE MAJÍ RÁDI A PŘIJÍMAJÍ JE TAKOVÉ, 

JACÍ JSOU, NE JEN PRO JEJICH VÝKONY NEBO SLÁVU.

Další zDroje informací (v angličtině):
www.sportsnetworker.com/2010/12/08/professional-sports-agent

Jak si dobře vybrat sportovního agenta: www.health.jbpub.com/ruxin/5e/

Koho chcete mít ve svém kroužku?
Chcete, aby součástí tohoto kroužku byl i váš agent?
Chtěli byste do tohoto kroužku zařadit i duchovního mentora?


