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SPORT

Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a sice se vstupem Lisabonské
smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů,
pěstování spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě.
V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus + poprvé vytvořena zvláštní rozpočtová
položka na podporu projektů a sítí v oblasti sportu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Ačkoli před rokem 2009 Smlouvy neobsahovaly žádnou zmínku o konkrétní zákonné
pravomoci v oblasti sportu, Komise položila základ politiky EU v oblasti sportu bílou knihou
o sportu z roku 2007 a akčním plánem „Pierre de Coubertin“ v roce 2008.
Na základě Lisabonské smlouvy získala Evropská unie konkrétní pravomoc v oblasti sportu. Čl.
 6. písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že Unie má pravomoc provádět
činnosti, jimiž podporuje nebo doplňuje činnosti členských států v oblasti sportu, zatímco článek
165 SFEU stanoví podrobnosti politiky v oblasti sportu. Unie přispívá k podpoře evropských
hledisek sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné
činnosti a jeho společenské a výchovné funkci. Čl. 165 odst. 2 odkazuje na „rozvoj evropského
rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi
subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, obzvláště
mladých sportovců“.
EU má nyní právní základ k tomu, aby mohla odvětví strukturálně podporovat programem
Erasmus+ a jednotně vystupovat na mezinárodních fórech a ve vztahu ke třetím zemím. Evropští
ministři sportu se také setkávají na zasedáních Rady pro školství, mládež, kulturu a sport.
Na sport navíc dosud měly značný dopad i pravomoci EU v oblasti jednotného trhu. Evropský
soudní dvůr vypracoval důležitou judikaturu, která má pro oblast sportu významné důsledky
(např. ve věci Bosman). Zároveň však EU uplatňovala právně nevynutitelné pravomoci
prostřednictvím příslušných programů financování v úzce souvisejících oblastech, jako je
školství, zdravotnictví a sociální začleňování.

CÍLE

Zavedením nové konkrétní pravomoci ve Smlouvách se EU otevřely nové možnosti podnikat
kroky v oblasti sportu. Svou prací směřuje k dosažení cíle větší spravedlnosti a otevřenosti
v rámci sportovních klání a k větší ochraně morální bezúhonnosti a fyzické integrity sportovců,
přičemž zohledňuje zvláštní povahu sportu. V oblasti sportu se EU zabývá konkrétně třemi
oblastmi činností: (1) úloha sportu ve společnosti; (2) hospodářský rozměr sportu; (3) politický
a právní rámec sportovního odvětví.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0415
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DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Vývoj politiky
1. Bílá kniha o sportu a akční plán Pierre de Coubertin (2007)
Bílá kniha o sportu z července roku 2007, kterou vypracovala Komise, představovala první
„komplexní iniciativu“ EU pro oblast sportu. Díky provádění navržených opatření shromáždila
Komise užitečné důkazy týkající se otázek, jimiž bude třeba se v budoucnu zabývat. Bílá
kniha stanovila řadu cílů, mezi které patří pozvednutí společenské úlohy sportu, podpora
veřejného zdraví prostřednictvím fyzických aktivit, oživení dobrovolnických činností, vylepšení
hospodářského rozměru sportu a volného pohybu hráčů, boj proti dopingu, korupci a praní
peněz, kontrola práv médií a mnoho dalších.
2. Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu
Z bílé knihy o sportu z roku 2007 vycházelo sdělení Komise o dopadu Lisabonské smlouvy
na sport, které bylo zveřejněno v lednu roku 2011 pod názvem „Rozvoj evropského rozměru
v oblasti sportu“ (COM(2011)0012).
Jedná se o první politický dokument, jejž Komise v oblasti sportu přijala od doby, kdy vstoupila
v platnost Lisabonská smlouva. Toto sdělení klade důraz na schopnost sportu významně
přispívat k obecným cílům strategie Evropa 2020 a uznává, že sport zlepšuje zaměstnatelnost
a podporuje sociální začlenění. Sdělení Komise dále navrhuje, aby se EU stala signatářem
Antidopingové úmluvy Rady Evropy a vypracovala a zavedla bezpečnostní mechanismy
a požadavky na bezpečnost mezinárodních sportovních akcí, aby i nadále směřovala k zavádění
vnitrostátních cílů vycházejících z pokynů EU pro oblast fyzických aktivit a aby vypracovala
normy pro přístup tělesně postižených na sportovní akce a sportoviště.
Co se týče ekonomických záležitostí, Komise vyzývá sportovní asociace, aby vytvořily
mechanismy pro kolektivní prodej mediálních práv, a zajistily tak spravedlivé přerozdělování
zisků. Další řešené otázky se týkají práv duševního vlastnictví v oblasti sportu, prosazování
výměny osvědčených postupů při transparentním a udržitelném financování sportu a sledování
toho, jak jsou v oblasti sportu uplatňovány právní předpisy pro státní podporu.
3. Pracovní plán EU v oblasti sportu (2017–2020)
Pracovní plán EU v oblasti sportu představuje nejvýznamnější dokument evropské politiky,
který byl v této oblasti vypracován. První plán přijala Rada ve svém usnesení ze dne 20. května
2011[1] a druhý plán byl přijat dne 21. května 2014[2]. Plán na období 2014–2017 měl tři priority:
integrita sportu, jeho hospodářský rozměr a vztah sportu a společnosti. Aby bylo možné se
těmito prioritními otázkami zabývat, vytvořily členské státy a Komise pět skupin odborníků,
které se zabývají manipulací s výsledky zápasů, řádnou správou, hospodářským rozměrem
sportu, tělesnými aktivitami upevňujícími zdraví a rozvojem lidských zdrojů ve sportu.
Dne 23. května 2017 na svém zasedání věnovaném sportu přijala Rada pro školství, mládež,
kulturu a sport nový pracovní plán EU v oblasti sportu (2017–2020). Obecné cíle plánu jsou:
— integrita sportu s důrazem na řádnou správu, ochranu mladistvých, boj proti manipulaci

s výsledky zápasů, dopingu a korupci;

— hospodářský rozměr zaměřený na inovaci v oblasti sportu a sport a jednotný digitální trh;

[1]Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti
sportu na období let 2011–2014, Úř. věst. C 162, 1.6.2011. s. 1.
[2]Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. května 2014 o pracovním plánu
Evropské unie v oblasti sportu (2014–2017), Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 12.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/cs/pdf
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— sport a společnost, zejména sociální začlenění, úloha trenérů, sdělovací prostředky, životní
prostředí, zdraví, vzdělávání a sportovní diplomacie.

Namísto pěti skupin odborníků v předchozím pracovním plánu budou v tomto plánu vytvořeny
dvě expertní skupiny (jedna pro integritu a dovednosti a druhá pro rozvoj lidských zdrojů ve
sportu). Kromě toho budou zavedeny nové pracovní metody, jako jsou např. tematická zasedání.
Komise byla taktéž vyzvána, aby zajistila navázání na činnost vykonanou dvěma skupinami na
vysoké úrovni ohledně „sportu a diplomacie“ a „sportu na místní úrovni“.
Na základě návrhu Komise byla doba provádění pracovního plánu prodloužena o 3,5 roku, tj.
do konce roku 2020, aby bylo možné sladit jej s programem Erasmus+ a víceletým finančním
rámcem.
Vzhledem ke skutečnosti, že významné sportovní akce jsou atraktivními příležitostmi, jak
oslavit výkon, hodnoty a přínosy sportu ve vnitrostátním i mezinárodním kontextu, vydala Rada
v květnu 2016 své závěry o posílení integrity, transparentnosti a řádné správy při významných
sportovních akcích. V tomto dokumentu Rada vyzvala členské státy, aby začlenily integritu
a transparentnost do budoucí činnosti v oblasti sportu na úrovni EU, podpořily provádění kritérií
a postupů týkajících se řádné správy a navrhly a rozpracovaly modely spolupráce veřejného
a soukromého sektoru, jakož i modely výměny osvědčených postupů v rámci této spolupráce.
B. Akční programy
1. Erasmus+
Sport je nedílnou součástí Erasmus+, programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež
a sport na období 2014–2020. Z rozpočtu programu Erasmus+ je aktivitám spojeným se
sportem každoročně věnováno 1,8 % prostředků s cílem podporovat partnerství založená na
spolupráci a neziskové evropské sportovní akce. Program by měl také přispět k rozšíření
základny poznatků pro vytváření politik, tedy financovat studie. Kromě toho program podporuje
i dialog s příslušnými evropskými zainteresovanými subjekty.
2. Evropský týden sportu
Evropský týden sportu je soubor iniciativ navržených v usnesení Evropského parlamentu
z roku 2012, které si kladou za cíl povzbudit evropské občany k tomu, aby se začali
věnovat fyzické aktivitě, a EU jej podporuje prostřednictvím programu Erasmus+. Průzkum
Eurobarometr ukázal, že 59 % Evropanů se nikdy neúčastní nebo jen zřídka účastní sportu
a sportovních činností. To zhoršuje nejen zdraví a celkovou pohodu lidí, ale trpí tím
i hospodářství, protože se v podobě negativních řetězových dopadů zvyšují náklady na zdravotní
péči, snižuje se produktivita na pracovišti a zhoršuje se zaměstnatelnost. Aby EU více oslovila
občany, každoročně propaguje Evropský týden sportu na evropské, celostátní, regionální
a místní úrovni.
3. Sport a migranti
V rámci úlohy sportu ve společnosti je jednou z priorit EU sociální začleňování. Sport má
schopnost výrazně přispět k integraci migrantů v EU, protože sbližuje lidi, buduje komunity
a bojuje proti xenofobním a rasistickým postojům. Výměnu osvědčených postupů při integraci
migrantů usnadňuje Evropská komise. V září 2016 publikovala studii o tom, jak sport
podporuje integraci migrantů v Evropě. Komise také podporuje projekty a sítě pro sociální
začlenění migrantů prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů a programu
Erasmus+. Financují se projekty jako Evropská síť pro začlenění sportem – podpora rovných
příležitostí migrantů a menšin prostřednictvím dobrovolnictví ve sportu a Sociální začleňování
a dobrovolnictví v evropských sportovních klubech.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//CS
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
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Fotbal hraje zásadní roli v otázce sociálního začlenění tím, že do této oblasti zapojuje svazy
fotbalových hráčů (jako v případě projektu Dejte rasismu červenou kartu) nebo řídící orgány
jako UEFA, která EU pomohla zmapovat činnost svých členů v oblasti podpory sociálního
začleňování uprchlíků.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Vývoj evropské politiky v oblasti sportu spadá v rámci Parlamentu do pravomoci Výboru pro
kulturu a vzdělávání (CULT). Parlament uznává, že je stále více třeba, aby se EU v plném
souladu se zásadou subsidiarity věnovala záležitostem týkajícím se sportu, neboť si je vědom
toho, že sport sám o sobě představuje důležitý společenský fenomén a veřejný statek. V roce
2012 výbor CULT vypracoval zprávu o evropském rozměru v oblasti sportu. Tato zpráva
připravila cestu Evropskému týdnu sportu, který se poprvé konal v září 2015. Parlament se také
podílí na utužení společenského významu sportu. Ve svých různých usneseních se kromě toho
zabývá otázkou rovnosti žen a mužů ve sportu a aktivním stárnutím a mezigenerační solidaritou.
Klíčová úloha sportu je též zmíněna v usnesení o sociálním začlenění uprchlíků a jejich uplatnění
na pracovním trhu, ve kterém je zdůrazněna významná úloha sportu coby nástroje k pěstování
společenského a mezikulturního dialogu prostřednictvím podpory vytváření pozitivních vazeb
mezi místním obyvatelstvem a uprchlíky a žadateli o azyl.
Parlament je velmi aktivní v boji proti manipulacím s výsledky zápasů a korupci ve sportu.
V březnu 2013 Parlament přijal usnesení o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu.
Dne 11. června 2015 dále přijal usnesení o odhaleních případů korupce na vysoké úrovni
ve FIFA a dne 2. února 2017 usnesení o „integrovaném přístupu k politice v oblasti sportu:
řádná správa, dostupnost a integrita“. Během plenárního zasedání v červenci 2016 výbor CULT
předložil Komisi otázku k ústnímu zodpovězení ohledně manipulace s výsledky zápasů, v níž
Komisi žádá, aby se plně zasadila o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci
se sportovními soutěžemi. Komise ve své odpovědi zdůraznila, že podporuje úmluvu, jež je
cenným nástrojem v boji proti manipulaci s výsledky zápasů, protože představuje pevný základ
pro zajištění celoevropské koordinace a spolupráce v boji proti manipulaci s výsledky zápasů.
K zajištění toho, aby úmluva vstoupila v EU v platnost, je však třeba spolupráce členských států
a institucí.
Parlament uznává význam sportu pro cestovní ruch, když připomněl důležité místo, které
zaujímají sportovní aktivity při turistickém zatraktivňování evropských regionů, a poukázal na
příležitosti související s cestováním sportovců a diváků za sportovními akcemi, které mohou
přilákat turisty i do nejvzdálenějších oblastí.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

http://www.theredcard.org/
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0098+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0012+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0012+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//CS
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