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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:

1. zdůrazňuje, že toto stanovisko se nedotýká mimoekonomických stránek profesionálního 
nebo amatérského sportu;

2. konstatuje, že profesionální a mimoprofesionální sport jsou v Evropě nejen významným 
společenským a kulturním jevem, ale rovněž zdrojem významných příjmů s ohledem na 
související hospodářskou činnost;

3. uznává, že profesionální sport se musí podřizovat pravidlům, vycházejícím z mnohých 
zdrojů (EU, členské státy, sportovní orgány), které vyvolávají nejasnosti v již tak 
nedostatečně definované oblasti; 

4. konstatuje, že právní zpochybňování sportovních struktur a pravidel vyvolalo velké 
obavy, zatímco vyšší právní jistota by pomohla zúčastněným aktérům, aby lépe využili 
výhod, jež jim poskytuje vnitřní trh;

5. konstatuje, že judikáty do značné míry vymezily právní prostředí profesionálního sportu, 
ale že mnoho témat vyžaduje další pozornost na úrovni Společenství související s 
regulací profesionálního sportu; 

6. konstatuje, že často dochází k prudkému nepoměru mezi nabídkou vstupenek na 
významné sportovní akce a poptávkou po těchto vstupenkách, a to k újmě spotřebitelů; 
zdůrazňuje, že při distribuci vstupenek by měly být brány v úvahu zájmy spotřebitelů a že 
by na všech úrovních měl být zaručen nediskriminační a spravedlivý prodej vstupenek; 

7. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že televizní přenosy sportovních utkání stále častěji 
probíhají na zakódovaných nebo placených kanálech, stávají se tato utkání pro značný 
počet spotřebitelů nedostupnými; vyzývá k tomu, aby měl co největší počet spotřebitelů 
zajištěn přístup k důležitým sportovním událostem prostřednictvím volně šiřitelného 
televizního vysílání; 

8. podporuje zásadu kolektivního prodeje televizních vysílacích práv s cílem zajistit 
spravedlivé přerozdělování značných finančních prostředků;

9. zdůrazňuje nutnost lepší kontroly trhu sportovního sázení a žádá Komisi, aby předložila 
návrhy na zajištění fungování trhu sportovního sázení v Evropské unii a respektovala 
přitom práva pořadatelů sportovních akcí a předcházela zneužívání a korupci;

10. vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního a ekonomického rámce pro profesionální 
sporty a zároveň vždy uznávala, že záležitosti týkající se obecné organizace a pravidel 
profesionálního sportu je lépe ponechat vnitrostátním orgánům a že by EU měla podnikat 
příslušné kroky pouze v nezbytných případech.
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