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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropských společenství (ESD) vynesl řadu rozhodnutí 
v případech Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97), 
Lehtonen (C-176/96) a mnoha dalších,

B. vzhledem k tomu, že Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů si nechal v září 2005 
vypracovat studii Profesionální sport na vnitřním trhu,

C. vzhledem k tomu, že touto zprávou nejsou dotčeny nehospodářské aspekty 
profesionálního fotbalu,

D. vzhledem k tomu, že profesionálním fotbalem je v této zprávě vždy míněna hospodářská 
činnost,

E. vzhledem k tomu, že po mnoho desetiletí je pro profesionální fotbal stále více 
charakteristický jeho mezinárodní rozměr a stejně tak je ovlivňován různými 
mezinárodními regulačními a legislativními systémy,

F. vzhledem k tomu, že profesionální fotbal, kromě toho že je sociálně-kulturním 
fenoménem, je také významným odvětvím podnikání schopným produkovat značné 
příjmy, přičemž několik klubů je kotováno na burze1,

G. vzhledem k tomu, že se tento sport od vzniku profesionálního fotbalu v padesátých letech 
dále vyvíjel, pravidla a předpisy řídících orgánů jako UEFA/FIFA se však na rozdíl od 
vývoje regulačního rámce v jiných odvětvích profesionálního sportu, např. v tenisu
a cyklistice, a změněným tržním podmínkám nepřizpůsobily stejně rychle a stejným 
směrem,

H. vzhledem k tomu, že profesionální fotbal není provozován za stejných tržních podmínek 
jako jiné sporty, protože zápas mezi rovnocennými soupeři je mnohem zajímavější než 
zápas mezi nerovnými soupeři,

I. vzhledem k tomu, že spotřebitelé by měli mít právo a možnost si vybrat nejzajímavější 
zápasy a současné uspořádání sektoru tuto podmínku nesplňuje,

J. vzhledem k tomu, že judikatura Evropského soudního dvora potvrzuje, že profesionální 
fotbalové kluby jsou hospodářské subjekty a profesionální fotbal tak podléhá právu 
Společenství vždy, kdy je vykonáván jako hospodářská činnost,

K. vzhledem k tomu, že Smlouva nestanovuje pro profesionální fotbal žádnou výjimku, 
mohou řídící předpisy tohoto sportu v plné míře podléhat uplatňování právního rámce ES,

L. vzhledem k tomu, že z výše uvedeného a jiných případů z praxe vyplývá, jak je 
profesionální fotbal ovlivněn různými právními předpisy, jež jsou často rozporuplné 
a nejednotné a pocházejí z odlišných rovin a zdrojů,

M. vzhledem k tomu, že některé právní spory přímo souvisejí s absencí vnitřního trhu pro 

  
1 Podle studie firmy Deloitte z roku 2006 Football Money League, changing of the guard překročil úhrnný 
příjem 20 vedoucích evropských profesionálních fotbalových klubů hranici 3 miliard euro.
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profesionální fotbal; hráči mohou díky volnému pohybu osob (případ Bosman) poskytovat 
služby v jiných členských státech, naproti tomu kluby tuto volnost poskytování služeb 
nemají,

N. vzhledem k tomu, že principy vnitřního trhu a spravedlivé soutěže často nejsou v souladu 
s vývojovými trendy v profesionálním fotbale, což vede k právní nejistotě, která může 
z dlouhodobého hlediska ohrozit životaschopnost profesionálního fotbalu v Evropě,

1. uznává, že profesionální fotbal není pouze prostým sociálním a kulturním fenoménem, 
ale i významným odvětvím podnikání schopným produkovat značné příjmy; uznává, že 
profesionální fotbal také působí v jiných tržních podmínkách než standardní odvětví, 
protože konkurenti (kluby) mají vlastní zájem na síle a přežití svých soupeřů;

2. poukazuje na to, že profesionální fotbal je činností hospodářské povahy ve smyslu článku 
2 Smlouvy a jako takový spadá do oblasti vnitřního trhu; domnívá se proto, že právní 
předpisy vztahující se na vnitřní trh lze plně uplatnit i na evropský profesionální fotbal; 
má za to, že profesionální fotbalové kluby jsou podniky nebo společnosti, které působí ve 
stejných strukturách jako standardní nadnárodní podniky nebo MSP; 

3. uznává, že profesionální fotbal musí dodržovat pravidla a předpisy pocházející z mnoha 
různých zdrojů a že to vede k nejasnostem v již tak málo zákonem vymezené oblasti;
poukazuje na to, že na profesionální fotbal lze použít právní předpisy EU, ale kromě toho 
je třeba, aby se na profesionální fotbal na národní úrovni vztahovaly vnitrostátní právní 
předpisy jednotlivých členských států; konstatuje, že třetí rovinu předpisů sledují a jejich 
uplatňování kontrolují UEFA a FIFA – evropský a světový orgán řídící profesionální 
fotbal;

4. poukazuje na to, že pravidla řídících orgánů platná pro profesionální fotbal mohou, ale i 
nemusí spadat do oblasti působnosti Smlouvy nebo, i když to lze odůvodnit, je Smlouva 
zakazuje;

5. poukazuje na to, že pro profesionální fotbal není tento nejasný právní rámec žádným
přínosem; zastává názor, že v oblasti evropského profesionálního fotbalu existuje právní 
nejistota, která brání klubům maximálně využít zdroje dostupné na vnitřním trhu; 
domnívá se, že mnohé otázky, jež jsou zdrojem sporů a malých obchodních příležitostí 
v tomto sektoru, souvisejí s výše zmíněnou právní nejasností;

6. domnívá se, že je potřeba objasnit současný právní rámec profesionálního fotbalu, než 
bude moci být podpořena a vytvořena právní stabilita;

7. konstatuje, že judikatura Soudního dvora do značné míry vytvořila právní prostředí, 
v němž profesionální fotbal působí; zdůrazňuje však, že existuje řada nevyřešených 
témat, které souvisejí s regulací profesionálního fotbalu ze strany UEFA a FIFA a kterým 
je nadále potřeba věnovat na úrovni Společenství pozornost;

8. zdůrazňuje, že v rámci stávající pyramidové struktury evropského modelu sportu je pro 
každý sport povolena pouze jedna národní federace; má za to, že princip jedné federace 
pro každý sport sice usnadňuje řízení tohoto systému, ale svým charakterem představuje 
monopolistickou strukturu, která je silně soběstačná a která značně ztěžuje novým ligám 
vstoupit na trh; 

9. domnívá se, že pyramidová struktura profesionálního fotbalu v Evropě je v rozporu 
s principy vnitřního trhu, jelikož je založena na principu státní příslušnosti; upozorňuje na 
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skutečnost, že UEFA a FIFA zakázaly odtržené ligy a že hráči v těchto ligách by již 
nemohli hrát za svůj národní tým; připomíná však, že podle práva EU v oblasti 
hospodářské soutěže a vnitřního trhu mohou kluby svobodně zakládat přeshraniční ligy, 
pokud se domnívají, že je to vhodné;

10. domnívá se, že bránění nebo zákaz přesídlení odporuje svobodě usazování stanovené 
v článku 43 Smlouvy;

11. uznává význam obchodních značek v odvětví sportu, pokud nejsou používány jako
překážka volného pohybu zboží;

12. konstatuje, že směrnice o službách je použitelná na každou formu služeb, jež lze 
definovat jako hospodářskou činnost. Judikatura ESD jasně ukázala, že profesionální 
sport je hospodářská činnost a že na profesionální sport lze v plné míře použít právní 
předpisy Společenství, pokud se nejedná o čistě sportovní záležitosti, např. výběrová 
kritéria pro národní týmy;

13. konstatuje, že okruh osob poskytujících služby v profesionálních sportech zahrnuje nejen 
ty, kteří jsou spojeni s organizací (klubem) pracovní smlouvou, ale také osoby, které 
mohou volně poskytovat své služby v rámci celé EU;

14. zdůrazňuje význam vzájemného uznávání odborných kvalifikací získaných v jiném 
členském státě pro umožnění volného pohybu pracovníků a svobodu poskytování služeb 
v EU, jak je zakotveno ve Smlouvě;

15. domnívá se, že zavedení evropských licencí a diplomů v oblasti poskytování služeb 
v profesionálním sportu by znamenalo značný krok vpřed;

16. konstatuje, že často existuje nepoměr mezi nabídkou a poptávkou u vstupenek na 
významná fotbalová utkáních, který prospívá sponzorům, ale poškozuje spotřebitele; 
zdůrazňuje, že při distribuci vstupenek je třeba plně zohlednit zájem spotřebitelů a zaručit 
nediskriminační a spravedlivý prodej vstupenek na všech úrovních;

17. upozorňuje na to, že sázení ve sportu by se rovněž mělo řídit zásadami vnitřního trhu a 
příslušnou judikaturou Soudního dvora, což jen zlepší podmínky a kvalitu služeb a 
konkurenci; zdůrazňuje, že sázení ve sportu vyžaduje používání řádných standardů, aby
se co nejvíce snížila možnost zmanipulování fotbalových zápasů a zajistila se 
transparentnost; 

18. vyzývá UEFA a FIFA, aby pečlivě prozkoumaly, zda jsou jejich pravidla a jejich 
předpisy transparentně a demokraticky schváleny a zda jsou skutečně nezbytné a 
přiměřené pro dosažení jejich legitimních cílů;

19. znovu zdůrazňuje své znepokojení nad výše uvedeným vývojem, k němuž v současné 
době dochází v důsledku napětí mezi řídící strukturou profesionálního fotbalu a 
regulačním prostředím EU;

20. vyjadřuje politování nad tím, že závazné prvky profesionálního fotbalu v sociální a 
kulturní oblasti jsou v důsledku těchto trendů pod trvalým tlakem;

21. soudí, že k vyřešení výše zmíněných problémů jsou k dispozici tyto možnosti: 
a) vynětí celého sektoru z oblasti působnosti Smlouvy,

b) nedělat nic a nechat Evropský soudní dvůr, aby vytvářel budoucnost evropského 
profesionálního fotbalu nepříznivými výroky,
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c) Evropský parlament a Evropská komise by měly ve spolupráci se zainteresovanými 
stranami vypracovat obecné pokyny, rámec nebo akční plán, aby se v tomto sektoru 
vytvořila žádoucí a nezbytná právní jistota;

22. nepodporuje první doporučení, protože rostoucí hospodářský význam a specifické rysy 
profesionálního fotbalu nejsou důvodem pro vynětí;

23. zdůrazňuje své přání vyhnout se dalším soudním sporům a zabránit, aby ESD určoval 
budoucnost profesionálního fotbalu v Evropě; naléhá proto na UEFA a FIFA, aby v 
každém případě změnily svou politiku a uvedly své stanovy, pravidla a předpisy do 
souladu se základními principy soutěžního práva EU; 

24. doporučuje se rozhodnout pro třetí možnost; v této souvislosti vyjadřuje své přání vidět 
aktivnější roli Evropské komise; zdůrazňuje, že z hlediska zaručení stejných podmínek 
pro fotbalové kluby na evropské úrovni je nanejvýš důležité, aby Komise jasně vyjádřila 
své názory k této otázce, čímž by rovněž vytvořila právní jistotu pro všechny zúčastněné 
strany; 

25. vyzývá proto Komisi k předložení zelené knihy, v níž uvede možná řešení a směřování 
politiky ohledně nevyřešených otázek v právním a hospodářském rámci profesionálního 
fotbalu.
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