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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor,

– aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že sport významným způsobem přispívá k sociálnímu začleňování, 
vzdělávání a odborné přípravě, vytváření pracovních míst, zaměstnatelnosti a 
veřejnému zdraví v Unii1;

2. také připomíná, že sport učí hodnotám, jako je tolerance, solidarita, spolupráce a 
občanská angažovanost, a tyto hodnoty podporuje;

3. bere na vědomí, že sport je rostoucím hospodářským odvětvím, které představuje 
2,12 % HDP Unie a 2,72 % zaměstnanosti v Unii (což odpovídá asi 5,67 milionu 
pracovních míst)2; 

4. domnívá se, že vysílací práva k živému přenosu sportovních akcí představují primární 
zdroj příjmů odvětví vrcholového sportu v Unii a že tyto akce představují významný 
zdroj obsahu pro provozovatele sdělovacích prostředků; konstatuje, že tyto příjmy jsou 
klíčové pro rozvoj amatérského sportu vzhledem k tomu, že v řadě evropských států 
přerozdělování prostředků amatérskému sportu přímo závisí na příjmech z vysílacích 
práv k přenosu sportovních akcí;

5. konstatuje, že hlavní výzvou, které čelí pořadatelé sportovních akcí v digitálním 
prostředí, je internetové pirátství živého přenosu akcí, které pořádají;

6. připomíná, že náhlý nárůst počtu neoprávněných živých přenosů sportovních akcí 
poškozuje jak vrcholový, tak amatérský sport, a ohrožuje pořádání a udržitelnost 
sportovních akcí, jakož i finanční stabilitu celého odvětví sportu;

7. konstatuje, že pořadatelé sportovních akcí investují významné finanční, technické i 
lidské zdroje do boje proti internetovému pirátství a spolupracují s poskytovateli 
služeb;

8. zdůrazňuje, že COVID-19 má ničivý dopad na pořadatele sportovních akcí, zejména 
na jejich příjmy z prodeje vstupenek, což zvyšuje jejich závislost na příjmech z 
televizního vysílání;

9. zdůrazňuje, že internetové pirátství živých sportovních přenosů probíhá nezávisle na 
tom, zda je sportovní akce dostupná prostřednictvím volně dostupného vysílání nebo 
prostřednictvím předplacených služeb;

1 Sdělení Komise ze dne 18. 1. 2011 o rozvoji evropského rozměru v oblasti sportu, COM 2011(12)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu (Úř. věst. C 239E, 
20.8.2013, s. 46)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2017 o integrovaném přístupu k politice v oblasti sportu:řádná 
správa, dostupnost a integrita (Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 2)
2 Studie Evropské komise týkající se ekonomického dopadu sportu prostřednictvím satelitních účtů pro sport, 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//cs
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_CS.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_CS.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
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10. zdůrazňuje, že legální nabídky sportovního obsahu by měly být v Unii více 
propagovány, a vyzývá Komisi, aby podnikla kroky k usnadnění dohledatelnosti 
těchto nabídek a aby pravidelně aktualizovala jejich seznam na stránce Agorateka.eu;

11. připomíná prohlášení Komise, které je součástí přílohy usnesení Evropského 
parlamentu o autorském právu na jednotném digitálním trhu přijatého v březnu 2019, 
podle kterého „Komise posoudí problémy, s nimiž se potýkají pořadatelé sportovních 
akcí v digitálním prostředí, zejména pokud jde o otázky související s protiprávním 
vysíláním sportovních přenosů přes internet“3;

12. vyzývá Komisi, aby bezodkladně předložila legislativní návrh řešení problému 
internetového pirátství sportovních přenosů;

13. zdůrazňuje, že sportovní obsah je zpravidla distribuován na výhradním základě a je 
velmi často opatřen vodoznakem a/nebo digitálním otiskem, díky čemuž je jasné, kdo 
má právo tento sportovní obsah na internetu vysílat, a že na základě oznámení 
zasílaných pořadateli sportovních akcí zprostředkovatelům ohledně protiprávního 
vysílání nebo klipů není téměř nikdy podána žaloba;

14. vyzývá k tomu, aby byly neoprávněné živé sportovní přenosy odstraněny nebo aby byl 
internetovým zprostředkovatelům přístup k nim blokován, a to okamžitě či maximálně 
do 30 minut po tom, co obdrží upozornění od držitelů práv, aby bylo toto upozornění 
účinné;

15. trvá na tom, aby streamovací servery a streamovací platformy zavedly nástroje, které 
by umožnily okamžitě odstraňovat protiprávní živé sportovní přenosy dostupné 
prostřednictvím jejich služby nebo k nim blokovat přístup;

16. konstatuje, že členské státy a zúčastněné strany by měly mezi diváky i nadále 
podporovat odpovědné sledování sportovního obsahu na internetu;

17. vyzývá zúčastněné strany v odvětví sportu, vysílací stanice, internetové 
zprostředkovatele a vnitrostátní orgány, aby pokračovali ve vzájemné spolupráci a 
sdíleli informace o osvědčených postupech s cílem bojovat proti internetovému 
pirátství sportovních přenosů.

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_CS.pdf (dosud nezveřejněné v Úředním 
věstníku).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_CS.pdf

