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Abstrakt 

Název:   Priority sportovní politiky EU a financování sportu 

Cíle: Hlavním cílem této práce je rozpracovat stávající způsoby 

a z nich vyplývající možnosti financování sportu ze zdrojů 

Evropské unie a předložit tak ucelený a srozumitelný obraz všech 

pro sport v úvahu přicházejících mechanismů financování. 

Práce si zároveň klade za cíl pojmout tuto problematiku 

v kontextu vývoje priorit politiky Evropské unie v oblasti sportu 

a podat tak přehled o činnostech orgánů EU souvisejících se 

sportem. 

Metody: V této závěrečné práci je použita metoda analýzy legislativních 

a nelegislativních dokumentů Evropské unie, dále relevantních 

studií, odborných publikací a strategických textů. Dále bylo 

použito metody syntézy, kdy z dílčích informací shromážděných 

během relevantních setkání pracovních útvarů Rady a dále 

v rámci konferencí a seminářů mohla být utvořena ucelená 

koncepce způsobu financování. 

Výsledky: Výsledkem je text, který podchycuje vývoj v oblasti tvorby priorit 

sportovní politiky Evropské unie a na základě těchto poznatků 

a analýzy zásad programů financování v rámci EU nabízí 

konkrétní doporučení pro sportovní oblast. 

Klíčová slova: sport, financování, EU, přípravné akce v oblasti sportu, sportovní 

politika, Lisabonská smlouva, Erasmus+, Rada, Evropská komise, 

Evropský parlament  



 
 

Abstract 

Title:   Priorities of EU sport policy and funding for sports 

Objectives: The main objective is to describe the existing methods and the 

resulting possibilities for the sport funding EU-level scheme. This 

will result in presenting a comprehensive and clear picture of all 

EU funding mechanisms that could be beneficial for sports. 

The thesis also aims to describe the issue in the context of the EU 

sport policy priorities development and give an overview of the 

Council and Commission sport-related policy activities. 

Methods: In this thesis, a method of analysis of legislative and non-

legislative texts was used. Other documents examined were 

further relevant studies, publications and strategic texts. A method 

of synthesis was also used when the partial information gathered 

during the relevant meetings of Council formations, conferences 

and seminars was formed into a comprehensive text. 

Results: The result is a text that captures the development of EU sport 

policy priorities and offers specific recommendations for area of 

sports that derive from the acquired information and from analysis 

of EU funding schemes. 

Keywords: sports, funding, EU, Preparatory actions in the field of sport, sport 

policy, Lisbon Treaty, Erasmus+, Council, European Union, 

European Parliament  
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1  ÚVOD 

Tato diplomová práce se bude zabývat problematikou sportovní politiky Evropské unie 

a financováním sportu z unijních zdrojů. 

Zvolené téma závěrečné práce se dá považovat za aktuální zejména z důvodu 

nedávného přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu 

Erasmus+, což je unijní program financování oblastí vzdělávání, odborné přípravy, 

mládeže a právě také oblasti sportu. Tento víceletý finanční rámec Evropské unie na 

období let 2014 - 2020 díky začlenění sportu do oblastí podpůrných pravomocí Unie ve 

svém znění poprvé v historii počítá s vyčleněním finančních prostředků také na podporu 

projektů právě z předmětné oblasti.  

Začlenění sportu mezi oblasti, které mohou počítat v období 2014-2020 s přímou 

finanční podporou z rozpočtu EU, tak lze považovat za jeden z okamžiků 

neopominutelného významu pro odvětví sportu na poli EU a za vyústění snah 

o začlenění sportu mezi sféry zájmu EU, jež byly formálně započaty Bílou knihou 

o sportu z roku 2007 a pokračovaly prosazením této oblasti do Lisabonské smlouvy 

ratifikované v roce 2009. 

Vzhledem k relativně nedávnému zařazení sportovní oblasti mezi sféry, v nichž má 

Evropská unie pravomoc provádět podpůrné, koordinační a doplňkové činnosti za 

účelem dosažení evropské přidané hodnoty, se zde zároveň nabízí příležitost 

sumarizovat dosavadní činnost orgánů Evropské unie, které právě skrze svou činnost 

v oblasti sportu dávají prostor pro využití zmíněného finančního nástroje. Se vstupem 

Lisabonské smlouvy v platnost totiž rázem pomyslně vytanula celá řada institucí 

Evropské unie majících bezprostřední vliv na sportovní oblast, a to zejména Evropská 

komise, Rada ministrů Evropské unie, Evropský parlament a v neposlední řadě Soudní 

dvůr Evropské unie. Legislativní či nelegislativní kroky těchto orgánů totiž v konečném 

důsledku pomáhají společně tvořit, resp. určovat prioritní oblasti, nově se vyvíjející 

sportovní politiky celé Unie a tím ovlivňovat směr, kterým jsou finanční prostředky 

směrovány. 

Na základě výše zmíněného si tato práce klade za cíl zevrubně rozpracovat 

problematiku financování této zcela nové oblasti mezi přímo financovanými sférami 

politiky EU, a to v kontextu činností prováděných příslušnými orgány EU v souvislosti 

se sportem. Výsledkem by tak mělo být poskytnutí uceleného a srozumitelného obrazu 
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dosavadního vývoje s důrazem na období po bílé knize a po Lisabonské smlouvě a dále 

popis současného stavu spolu s návrhy možných způsobů využití stávajících nástrojů 

k financování sportovních projektů. 
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

V této kapitole budou představeny hlavní a dílčí cíle této závěrečné práce a budou 

navrženy úkoly ke splnění těchto cílů vedoucí. 

2.1  Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je analyzovat předešlé, stávající a budoucí způsoby 

financování sportovního odvětví ze zdrojů Evropské unie. V návaznosti na tento cíl 

bude zpracován ucelený a srozumitelný přehled možností financování. 

Dílčím cílem práce je pojmout tuto problematiku v kontextu vývoje politiky Evropské 

unie v oblasti sportu a podat tak přehled o vývoji sportovní politiky a činnostech orgánů 

EU souvisejících s oblastí sportu. 

2.2  Úkoly práce 

- Analyzovat odbornou literaturu a dostupné zdroje pojednávající o jednotlivých 

oblastech sportovní politiky Evropské unie 

- Analyzovat a popsat hlavní strategické dokumenty související se sportem na poli 

Evropské unie 

- Popsat činnosti orgánů EU od roku 2007 v souvislosti s tvorbou oblastí sportovní 

politiky 

- Analyzovat odborné studie, odborná periodika, soudobou literaturu a použít ji 

k argumentaci 

- Sumarizovat poznatky ze seminářů a z praxe v rámci formací Rady EU zabývající se 

sportovní politikou EU a spolu s dostupnými dokumenty vytvořit přehled možností 

financování projektů spojených se sportem 

- Navrhnout jako příklad konkrétní zaměření sportovních projektů v návaznosti na 

možnosti a podmínky jednotlivých finančních nástrojů   



14 
 

3  SPORTOVNÍ POLITIKA EU V ODBORNÉ LITERATUŘE 

Problematice sportovní politiky Evropské unie je v současné době v odborných kruzích 

a mezi zainteresovanými subjekty věnována značná pozornost. Intenzita, se kterou je 

věnována pozornost tématům z oblasti sportovní politiky Unie, lze označit za stoupající, 

a to zejména v souvislosti se vstupem tzv. Lisabonské smlouvy v platnost a také 

v návaznosti na vytvoření historicky prvního přímého nástroje financování sportovních 

projektů v členských státech EU1. 

Specifická povaha sportovního odvětví a jeho struktur2, která je identifikována článkem 

165 Smlouvy o fungování Evropské unie3, přislibuje sportovnímu hnutí značnou míru 

vlivu na tvorbě a stanovování priorit sportovní politiky Unie. Není proto pouhou 

náhodou, že právě jednotlivým prioritním tématům unijní sportovní politiky věnují 

pozornost zejména sportovní organizace, které sdružují a zastupují nejen sportovce, ale 

i další zájmové skupiny v oblasti sportu působící, a sice jak z řad organizací typu 

nestátních neziskových organizací či naopak charakteru obchodních společností. 

Pozornost tomuto tématu je také věnována jednotlivými domácími i zahraničními 

autory, dále je informace možné nalézt v odborných periodikách, studiích, tištěných 

bulletinech, elektronických zpravodajích či skrze tematicky zaměřené odborné 

konference, teoretické přednášky či praktické semináře. 

Tato část práce nastíní přehled s tématem souvisejících dokumentů, publikací či jiných 

textů a uskutečněných akcí v kontextu s jejich relevancí pro problematiku sportovní 

politiky EU a financování sportu ze zdrojů EU. Tento přehled odborné literatury 

a publikací není vyčerpávající, jeho úkolem je pouze představit některé ze stěžejních 

textů a informačních zdrojů pro předmětnou oblast zásadních. 

Tato kapitola nejdříve nabídne přehled toho, co nabízí domácí a zahraniční literatura 

k tématům sportovní politika EU či financování ze zdrojů EU v obecné rovině, a dále 

budou prioritní sportovní témata pro účely této kapitoly řazena a dělena dle ustálené 

praxe využívané v rámci stěžejních politických dokumentů EU4,5, a sice na témata 

integrita sportu, hospodářský rozměr sportu a sport a společnost. 

                                                 
1 Rozpracováno dále v textu. 
2 Úř. věst. C 83, 30.03.2010, s. 120. 
3 Dále jen SFEU 
4 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU EK. Bílá kniha o sportu. 
Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007, 38 s. ISBN 978-927-9065-477. 
5 Úř. věst. C 183, 14.06.2014, s. 13. 
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3.1  Sport součástí politiky EU a možnosti jeho financování 

Následující část textu se bude zabývat analýzou odborné literatury věnující se sportu 

jako oblastí politiky EU v obecné rovině a zároveň představí autory a literaturu 

zabývající se financováním sportovních projektů ze zdrojů Evropské unie.  

3.1.1  Sport jako oblast politiky EU 

Mezi domácími autory, kteří představují sport, jako jednu z oblastí zařazených do 

politického zájmu Unie, lze zmínit Novotného6. Autor ve svém učebním textu 

seznamuje čtenáře se základními principy a cíli sportovní politiky, se strukturami EU 

a s dopady legislativy EU na sportovní prostředí. 

Zahraniční autor pojednávající o sportu jako jedné z kompetencí EU je Halgreen7. 

Podobně jako výše zmíněný autor Novotný představuje sportovně-politické struktury, 

jako například Radu ministrů EU či role předsednictví Radě v procesu formulace 

politik. 

Z organizací působících ve sportu v rámci EU lze vyzdvihnout Evropský olympijský 

výbor, který dění v politických strukturách EU pravidelně monitoruje a věnuje mu 

značnou pozornost v rámci celé sekce svého webového portálu. V sekci „EU & Sports“8 

lze nalézt řadu pro problematiku relevantních informací a odkazů, a to zejména 

v souvislosti s činností Rady EU, Evropské komise a jejího sportovního oddělení. 

3.1.2  Financování sportu ze zdrojů EU 

Lze tvrdit, že v rámci domácí literatury se konkrétním existujícím možnostem 

financování sportu ze zdrojů EU mnoho autorů nevěnuje. Mezi autory lze zmínit 

kolektiv autorů9 publikujících o způsobech financování sportu z unijních zdrojů v České 

kinantropologii. Článek zmiňuje například důležité zásady pro projekty ucházející se 

o finanční podporu, které je dle autorů záhodno pro zvýšení šance na úspěch dodržet.  

                                                 
6 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 232. 
ISBN 978-80-7357-666-0. 
7 HALGREEN, Lars. European sports law: a comparative analysis of the European and American models 
of sport. 1. udg., 1. opl. København: Thomson, 2004, s. 47. ISBN 87-619-0883-5. 
8 EOC EU OFFICE. EU & Sports [online]. Brussels, 2014 [cit. 2014-08-26]. Dostupné z: 
http://www.euoffice.eurolympic.org/cms/?p=247&s=eoc_simplecontent&. 
9 RUDA, Tomáš, Michaela AUGUSTOVÁ, Martin LUKAVSKÝ a Jan ŠÍMA. Česká kinantropologie: 
časopis Vědecké společnosti kinantropologie. Praha: Vědecká společnost kinantropologie, 2012, roč. 16, 
č. 4. ISSN 1211-9261. 
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Z dalších domácích zdrojů se tématu financování sportu ze zdrojů EU věnuje například 

bulletin evropských záležitostí10, který pravidelně informuje o aktuálním dění 

v souvislosti s programy mobility v rámci vzdělávání a odborné přípravy, či o oblasti 

sportu a možnostech získání finanční podpory na projekty. 

Ze zahraničních odborných periodik věnujících se sportu lze zmínit rozhovor s polským 

ministrem pro oblast sportu v odborném periodiku Sport and Citizenship11, a sice na 

téma přispění evropských fondů k obnově infrastruktury v Polsku skrze projekt „Orlík". 

Co se týče odborných konferencí či seminářů věnovaných tématu možností financování 

sportu, stojí za zmínku konference Sportvision 201212, která se věnovala inovativním 

přístupům oblasti zdraví upevňujících fyzických aktivit a konkrétním možnostem 

financování otvírajícím se v souvislosti s platností Lisabonské smlouvy. V neposlední 

řadě stojí za zmínku praktické semináře či teoretické přednášky věnované tématice 

strukturálních fondů Unie. Tyto semináře pod názvem Jak na fondy jsou v gesci 

Ministerstva pro místní rozvoj a poskytují zájemcům relevantní informace. 

3.2  Integrita sportu 

Tato podkapitola poskytne přehled textů, které se zabývají pro EU prioritními 

sportovně-politickými tématy, jež je možné souhrnně zařadit do oblasti integrita 

sportovního odvětví. 

3.2.1  Rovnost žen a mužů ve sportu 

V rámci tématu rovnosti žen a mužů je nezbytné zmínit domácí autorku Naděždu 

Knorre, v současné době předsedkyně komise sportu žen Českého olympijského 

výboru. O tématu sportu žen, jeho specifikách, stereotypech a jeho vývoji ve světě 

autorka pojednává v publikaci z roku 200113 a dále v kooperaci se zahraniční kolegyní 

zkoumá zkušenosti sportovkyň z Norska a České republiky14 a podává doporučení, jak 

například zvýšit zastoupení žen v řídících funkcích sportovních organizací. 

                                                 
10 EURODESK. Mozaika: bulletin evropských příležitostí. Praha: Dům zahraničních služeb, 2012. 
11 GIERSZ, Adam. In: Sport and Citizenship: Sport serving society. Bruxelles: Chez KEA, 2011. č. 
9/10/11. 
12 SPORTVISION2012, Copenhagen (19.-20.03.2012). 
13 KNORRE-VLASÁKOVÁ, Naďa a Anna HOGENOVÁ. Žena a sport na začátku třetího tisíciletí. 
Praha: Univerzita Karlova, 2001, 154 s. ISBN 808631717x. 
14 FASTING, Kari a Naďa KNORRE-VLASÁKOVÁ. Ženy ve sportu v České republice: zkušenosti 
sportovkyň. Praha: Český olympijský výbor, 2005, 55 s. ISBN 8023957236. 
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Práce výše zmíněné komise ČOV se dále ve spolupráci s MŠMT promítla do 

konkrétních závěrů a preventivních doporučení15. V neposlední řadě je ve výčtu 

domácích textů možné zmínit zpravodaj16 servisní sportovní organizace ČUS, kde je 

v jednom z článků upozorňováno právě na fakt, že v řídících funkcích českých 

sportovních svazů je zastoupení žen velmi nízké.  

Co se týče aktivit z předmětné oblasti souvisejících přímo s politikou EU, je možné 

zmínit 6. mezinárodní konferenci Mezinárodní pracovní skupina ženy a sport17 (IWG), 

jejíž cílem bylo spojit teoretické přístupy, politiku a praktické zkušenosti z oblasti žen 

a sportu, a poskytnout prostor k výměně názorů a zkušeností mezi výzkumníky, 

pedagogy, studenty, trenéry a sportovci. 

3.2.2  Boj proti dopingu ve sportu 

Role Evropské unie v boji proti dopingu ve vrcholovém sportu se tak převážně omezuje 

na roli koordinátora aktivit členských států EU vůči Mezinárodní antidopingové 

agentuře (WADA)18. Jelikož však jsou zpravidla podpůrné aktivity EU v oblasti sportu 

zaměřeny na sport na nejnižší/základní úrovni19, značná část aktivit EU spojená s oblastí 

boje proti dopingu tak zahrnuje boj proti dopingu v rekreačním sportu, který není 

celoevropsky ani celosvětově legislativně podchycen či koordinován. 

Dominantním domácím autorem s expertízou z oblasti dopingu ve sportu je Jaroslav 

Nekola, bývalý ředitel Antidopingového výboru České republiky. Jeho učební text20 se 

zabývá převážně historií dopingu ve vrcholovém sportu a vývojem jeho zákazu, avšak 

je zde možné najít i pasáž o zneužívání dopingových látek mimo vrcholový sport. 

Na poli zahraniční odborné literatury se aspekty užívání dopingových látek zabývá 

například periodikum z oblasti práva a sportu21, zejména je předmětem zájmu autorů 

postihování vrcholových sportovců za porušení antidopingových pravidel užitím 

zakázaných látek z řad tzv. lehkých drog v mimosoutěžním období. 

                                                 
15 MŠMT ČR. Prevence obtěžování v prostředí sportu v České republice. Praha: Olympia - Sportprint, 
2006, 20 s. 
16 ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU. Praha, 2014, č. 3. ISSN 1212-1061. Dostupné z: 
http://www.cuscz.cz/files/786MTB.pdf. 
17 6th IWG World Conference on Women and Sport, Helsinki (12.-15.06.2014). 
18 Bude podrobně rozpracováno dále v textu . 
19 V anglickém jazyce „grassroots sports“. 
20 NEKOLA, Jaroslav. Prevence dopingu ve sportu: učební texty pro trenérskou školu FTVS UK v Praze. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008. ISBN 978-80-86317-56-4. 
21 SMITH, Ian a Stephen WEATHERILL. The International Sports Law Journal: Sport and EU. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007, s. 119. ISBN 9789067041437. 
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Na poli EU se k tématu dopingu v rekreačním sportu uskutečnila konference 

s mezinárodní účastí22, na které zazněla řada příspěvků a příkladů dobré praxe z oblasti 

prevence např.: sankciování užívání dopingu ve fitness centrech. Stěžejním příkladem 

osvědčené praxe byla prezentace dánského antidopingového výboru, jehož zástupce 

v rámci konference představil strategii potírání distribuce a užívání látek z kategorie 

steroidů23. 

3.2.3  Manipulace s výsledky sportovních soutěží 

Manipulaci s výsledky sportovních utkání lze považovat za jednu z nejpalčivějších 

hrozeb nejen současného evropského, ale i celosvětového sportu. V rámci struktur 

Evropské unie je téma řešeno velmi intenzivně, a sice zejména ve spolupráci s Radou 

Evropy, jak bude naznačeno v dalších kapitolách věnovaných konkrétním politickým 

a legislativním opatřením v oblasti sportu. 

Lze tvrdit, že i samo autonomní sportovní prostředí se snaží prosazovat zkvalitnění jak 

národního tak mezinárodního legislativního rámce pro boj proti manipulaci se 

sportovními výsledky. Pro ilustraci tohoto tvrzení lze uvést příklad boje proti této 

hrozbě z hlediska s souvisejících nelegálních sázek. Svou pozornost mu věnuje 

například organizace European Lotteries, která v roce 2013 představila svým členům 

akční plán tzv. sedmibodový program24 monitorující současnou situaci v oblasti 

nelegálního sázení a sázení na ovlivněná utkání. Tímto akčním plánem střešní 

organizace evropských sázkových kanceláří zavádí opatření pro boj se zmíněnými 

hrozbami. Dále zde doporučuje mezinárodním autoritám včetně Evropské unie některá 

legislativní opatření, která by v tomto ohledu dle zmíněné organizace úspěšnosti boje 

pomohla. 

Další organizací, která boji proti manipulaci věnuje značnou pozornost, je v roce 2007 

Radou Evropy zřízená organizace EPAS25. Tato organizace byla mj. pověřena 

organizačním zaštítěním vyjednávání o úmluvě proti zmíněné hrozbě. Značné penzum 

informací je tak k nalezení na webových stránkách organizace. 

                                                 
22 SPORTVISION2012, Copenhagen (19.-20.03.2012). 
23 Strategy for stopping steroids. 1. edition. Brøndby: Anti Doping Danmark, 2012, 160 s. ISBN 978-879-
8367-338. 
24 THE EUROPEAN LOTTERIES. Sports integrity action plan. 2013, 8 s. 
25 Enlarged Partial Agreement on Sport. 
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Čistotou fotbalového sportovního prostředí se zabývá organizace sdružující evropské 

profesionální fotbalové soutěže (EPFL26), a sice konkrétně skrze vydání etického 

kodexu27 týkajícího se sportovního sázení a chování jejích členů. 

Korupcí, jakožto aspektem souvisejícím s manipulací se sportovními výsledky, se 

zabývá také odborné periodikum z oblasti práva a sportu28. Autoři si uvědomují 

podpůrnou roli EU v oblasti sportu a volají tak po společné deklaraci či jiné aktivitě ze 

strany EU a jejích členských států. 

Na národní úrovni je z oblasti sportovního hnutí v souvislosti s předmětným tématem 

velmi aktivní Česká unie sportu, která ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR 

a některými orgány státní správy zahájila práci na národním akčním plánu boje proti 

ovlivňování výsledků ve sportu29. 

3.2.4  Řádná správa v oblasti sportu 

Další z konkrétních priorit Unie v rámci tematického okruhu integrita sportu je oblast 

řádné správy. Jak bude patrné z dalších kapitol tohoto textu, implementace a dodržování 

zásad řádné správy je dlouhodobou prioritou evropských politických sportovních 

struktur. Co se zahraničních autorů a evropských sportovních organizací týče, lze 

v soudobé literatuře a dostupných zdrojích nalézt řadu publikací zabývajících se tímto 

tématem. 

Studii30 o sportovních strukturách v rámci Evropy z roku 1997 lze považovat za jednu 

z prvních snah poskytnout zevrubný přehled sportovní legislativy v rámci evropského 

regionu. Na tyto snahy navázal finský autor Chaker, který ve své publikaci31 vychází 

z předpokladu, že řádná správa ve sportovních organizacích vyžaduje jasné vymezení 

vlastní právní existence a tím zajištění možnosti demokratického vedení organizace. 

Publikace, která je koncipovaná jako přehled právních předpisů majících vliv na oblast 

                                                 
26 European Professional Football Leagues. 
27 EUROPEAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUES. Code of conduct on sports betting integrity. 
2010, 4 s. 
28 SMITH, Ian a Stephen WEATHERILL. The International Sports Law Journal: Sport and EU. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007, s. 108. ISBN 9789067041437. 
29 ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU. Praha, 2013, č. 9. ISSN 1212-1061. Dostupné z: 
http://www.cuscz.cz/files/589ZmJ.pdf. 
30 REMANS, Albert, Marilyn DELFORGE. Sports structures in Europe situation in the countries of the 
Committee for the development of sport of the Council of Europe. 4th, revised ed. Brussels: Clearing 
House, 1997. ISBN 90-803-9411-4. 
31 CHAKER, By André-Noël. Good governance in sport: a European survey. Strasbourg: Council of 
Europe, 2004, 102 s. ISBN 92-871-5506-2. 
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sportu v rámci dvaceti evropských států, nabízí také zevrubný popis sportovních 

struktur jednotlivých států participujících na tomto šetření. 

Z řad sportovních zájmových subjektů působících na poli EU se tématu řádné správy 

v periodiku EU Sport Platform věnuje Simon Taylor, zástupce evropské organizace 

sdružující vrcholové sportovce z různých sportovních odvětví. Taylor si ve svém 

článku32 všímá nutnosti prosazovat do sportovních organizací prvky řádné správy, 

jakožto zásadního předpokladu autonomie sportovního prostředí. Způsob, jakým lze 

zmíněného efektu dosáhnout, spatřuje Taylor v zahrnutí samotných sportovců do 

rozhodovacích funkcí v rámci sportovní organizace. 

Mezi evropskými projekty, jejichž hlavním posláním je sdílet v rámci sportovního 

prostředí osvědčené způsoby dosažení řádné správy, lze vyzdvihnout projekt organizace 

ISCA33, která v roce 2013 vytvořila soubor konkrétních principů34, jakými ve 

sportovních organizacích implementovat zásady řádné správy. 

3.2.5  Volný pohyb osob a činnost sportovních agentů 

Článkem 45 SFEU je zajištěn volný pohyb pracovníků v rámci Unie. O tomto 

primárním právu a jeho aplikaci do oblasti sportu hovoří z domácích autorů například 

Novotný35, přičemž zmiňuje výnos Evropského soudního dvora v případu Bosman. Ze 

zahraničních autorů o tomto rozhodnutí referuje i Halgreen36 a spatřuje jej jako pro 

oblast sportu zcela zásadní a průlomové. 

Dalšími aspekty a dopady unijního práva na oblast volného pohybu sportovců se zabývá 

například právnická konzultační firma Olswang, která referuje o Evropským soudním 

dvorem řešeném případu francouzského sportovce Bernarda37. Spor se týkal požadavku 

o kompenzace za výchovu talentovaného fotbalisty při jeho přestupu v rámci EU. 

Jak je z odborné literatury zřejmé, evropské a světové fotbalové autority zprvu s výnosy 

ESD zcela nesouhlasily a snažily se různými způsoby pravidla o volném pohybu 
                                                 
32 TAYLOR, Simon. EU SPORTS PLATFORM. Brussels update. Keith Newman. Brussels, 2011, č. 2. 
33 International Sport and Culture Association. 
34 INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION. Guidelines for Good Governance in 
Grassroots Sport. Copenhagen, 2013, 32 s. Dostupné z: http://www.goodgovsport.eu. 
35 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 238. 
ISBN 978-80-7357-666-0. 
36 HALGREEN, Lars. European sports law: a comparative analysis of the European and American 
models of sport. 1. udg., 1. opl. København: Thomson, 2004, s. 197. ISBN 87-619-0883-5. 
37 CARR, April. Player Contracts: Training compensation: ECJ ruling in Olivier Bernard case. Olswang 
LLP [online]. London, 2010, 2010-10-17 [cit. 2014-08-24]. Dostupné z: 
http://www.olswang.com/articles/2010/05/player-contracts-training-compensation-ecj-ruling-in-olivier-
bernard-case-/. 
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obcházet. V návaznosti na výroky ESD tak FIFA připravovala tzv. pravidlo 6+5, které 

mělo zajistit většinové zastoupení fotbalových hráčů domácí národnosti během utkání. 

Konsekvencemi pravidla se zabýval Institut pro evropské záležitosti38. Na základě 

intervence Evropské komise však od dalších diskriminačních pravidel FIFA upustila. 

Z domácí odborné literatury je patrno několik případů, kdy ve stanovách a regulích 

sportovních soutěží obdobná pravidla nekompatibilní s právem EU z oblasti volného 

pohybu pracovníků byla. K dispozici je například případ, kdy Český svaz vodního póla 

trval na zachování pravidla umožnění startu v soutěžích ne více než třem cizincům. 

K případu se vyjadřovala i Kancelář veřejného ochránce práv39, přičemž bylo 

konstatováno, že zmíněné pravidlo je v rozporu s primárním právem Evropské unie. 

Souvisejícím tématem, jemuž je v rámci EU přikládána priorita, je činnost sportovních 

agentů, kteří jako prostředník mezi sportovcem a klubem umožňují a naplňují zmíněné 

právo volného pohybu pracovníků v rámci EU. Problematikou sportovních agentů se 

zabývá například studie40 mapující situaci sportovních agentů v rámci jednotlivých 

členských států. Ze studie mj. vyplývá, že EU by měla být v této oblasti nadále aktivní. 

Z odborných periodik lze zmínit například článek Richarda Parrishe41, který se zabývá 

otázkou do jaké míry a zda vůbec je evropská regulace živnosti sportovních agentů 

nezbytná. 

3.3  Hospodářský rozměr sportu 

Následující text se bude věnovat odborné literatuře a tématům souvisejícím s prioritní 

oblastí EU hospodářský rozměr oblasti sportu. 

3.3.1  Hospodářský přínos odvětví sportu 

V rámci ustáleného tematického okruhu priorit EU týkajících se hospodářského 

významu sportu patří snahy o vyčíslení konkrétního přínosu odvětví sportu ke 

stěžejním. Tento tematický celek patří mezi prioritní také v souvislosti se snahami Unie 

o tvorbu politiky v oblasti sportu, která je podložená konkrétními a relevantními údaji. 

Ani v odborných kruzích tak není proto toto téma opomíjeno. 

                                                 
38 GRAMKE, Jürgen. Expert Opinion on the Compatibility of the "6+5 Rule" with European Community 
Law: Summary. Düsseldorf: Institute for European Affairs, 2008. 
39 VARVAŘOVSKÝ, Pavel. VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. 135/2010/DIS/JŠK. Omezení počtu 
zahraničních hráčů (včetně občanů Evropské unie) na soupisce oddílu vodního póla. Brno, 2011, 3 s. 
40 KEA – CDES – EOSE. Study on sports agents in the European Union. 2009. 
41 PARRISH, Richard. The International Sports Law Journal: Sport and EU. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007, s. 38. ISBN 9789067041437. 
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Z domácích zdrojů o tématu hospodářského významu oblasti sportu napříč EU hovoří 

například 2 významné studie. Materiál vypracovaný ve spolupráci ČOV a MŠMT, 

a sice Analýza financování sportu v ČR42, hovoří o odhadech přínosu sportovního 

prostředí pro státní rozpočet, a to na základě metodiky opírající se o údaje ze Světového 

hospodářského fóra v Davosu, 2009 a jeho konstatování, že „sportovní odvětví vytváří 

okolo 2 % celkového HDP“43. Druhým významným analytickým textem je studie 

společnosti KPMG, která jakožto partner ČOV v roce 2012 vypracovala text Koncepce 

financování sportu v České republice. Zmíněná studie44 nabízí například odhad 

ekonomického přínosu sportu pro HDP celé Evropské unie, a sice až ve výši 3,7%. 

Domácím autorem, který volá po objektivním stanovení podílu sportu na HDP v České 

republice, je Jiří Novotný. Ve své knize Sport v ekonomice připomíná45 snahy Evropské 

komise přesvědčit členské státy EU, aby zřídily tzv. sportovní satelitní účty jakožto 

statistický nástroj, na jehož základě by bylo možné reálně porovnat a vyčíslit dopad 

sportovního odvětví ekonomiky na HDP v EU. 

Co se týče zahraničních textů, mezi zásadní z této oblasti lze zařadit hned několik 

manuálů právě pro zřízení národního sportovního satelitního účtu. Svou zkušenost tak 

skrze zmíněné manuály předává nizozemský statistický úřad46, který zároveň přidává 

statistická data za rok 2006. Mezi akademickými návodnými pracemi lze též zmínit 

metodologický text Sheffield Hallam University47 a institutu SportsEconAustria48. Oba 

texty podávají zevrubný návod na zřízení, avšak shodují se, že překážkou při zřizování 

sportovního satelitního účtu mohou být národní specifika v rámci jednotlivých 

členských států EU. 

                                                 
42 ČOV a MŠMT. Analýza financování sportu v České republice: verze shrnující. Praha, 2009. 21 s. 
43 EVROPSKÁ KOMISE. KOM(201l) 12. Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu. 
Brusel: Publications Office, 18.01.2011, s. 8. 
44 KPMG ČR. Koncepce financování sportu v České republice: Analyticko - koncepční studie. Praha, 
2012. 44 s. 
45 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 101. 
ISBN 978-80-7357-666-0. 
46 STATISTICS NETHERLANDS. Methodological Manual for a Sport Satellite Account. The Hague: 
Grafimedia, 2012, 56 s. ISSN: 1877-3036. 
47 PANAGOULEAS, Thanos a Themis KOKOLAKAKIS. A Manual for the Construction of a Sports 
Satellite Account (SSA). Sheffield: Sport Industry Research Centre Sheffield Hallam University, 2012. 
27 s. 
48 HELMENSTEIN, Anna KLEISSNER a Günther GROHALL. How to Create a Sport Satellite Account: 
Methodology Paper. Wien: SportsEconAustria, 2012. 11 s. 



23 
 

Dosud posledním z členských států EU, které zřídily sportovní satelitní účet, se v roce 

2013 stalo Německo49. Během Neformálního zasedání ministrů EU odpovědných za 

sport tak mohly zaznít výsledky z německého statistického nástroje za rok 2008. Prof. 

Dr. Holger Preuß tak ministrům mohl sdělit, že hrubá přidaná hodnota sportu je 

v Německu 3.3%50, což je dle výsledků z ostatních SSA hodnota poměrně vysoká. 

Jako další z ukazatelů hospodářského přínosu sportu může sloužit ukazatel 

zaměstnanosti v tomto odvětví. Výsledky statistického šetření ve všech tehdejší 27 ČS 

EU představuje studie již výše zmíněného institutu SportsEconAustria, přičemž 

průměrná zaměstnanost v oblasti sportu činí v EU 2,12%, v České republice to je 

1,87%51. 

3.3.2  Pravidla veřejné podpory 

V dalších kapitolách textu budou rozpracována legislativní opatření Unie 

k problematice dohledu EU nad nepovolenou veřejnou podporou narušující 

hospodářskou soutěž v rámci EU. V této části se text zaměří na informace o relevantní 

odborné literatuře a dostupných zdrojích informací. 

V rámci domácí literatury o problematice soutěžního práva EU pojednává publikace 

autorů Janků a Mikušové52. Publikace popisuje obecná pravidla této unijní politiky, 

rozebírá i některé výnosy a rozhodnutí, nicméně neobsahuje žádné konkrétní případy 

týkající se oblasti sportu. 

Ze zahraniční literatury se tématu legislativních opatření z oblasti hospodářské soutěže 

EU s dopadem na sport věnuje především Halgreen53, který věnuje celou kapitolu 

4 porovnání amerického a evropského modelu včetně citace příslušné judikatury. 

Co se týče legislativních opatření přímo z oblasti veřejné podpory, odborný měsíčník 

Evropských olympijských výborů EU Office informuje54 o přijetí nařízení o tzv. 

blokových výjimkách. Všímá si, že od poloviny roku 2014 budou některé druhy veřejné 

podpory poskytované členskými státy EU vyřazeny z povinnosti notifikovat Evropskou 

                                                 
49 SSA dosud mají AT, CY, DE, NL, PL a UK. 
50 PREUSS, Holger. Neformální zasedání ministrů EU odpovědných za sport, Vilnius (01.10.2013). 
51 SPORTSECONAUSTRIA. Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment 
in the EU. Brussels, 2012. s. 96. 
52 JANKŮ, Martin a Jana MIKUŠOVÁ. Veřejné podpory v soutěžním právu EU. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2012, xv, 275 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-807-4004-308. 
53 HALGREEN, Lars. European sports law: a comparative analysis of the European and American 
models of sport. 1. udg., 1. opl. København: Thomson, 2004, 432 s. ISBN 87-619-0883-5. 
54 EOC EU Office: Monthly Report. Brussels, 2014, č. 5. s. 2.  
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komisi, což ve své podstatě hodnotí jako kladný krok vedoucí ke zjednodušení a ke 

zrychlení provedení investičních záměrů v oblasti sportovní infrastruktury. 

Jak vyplývá z dostupných informací, oblast sportu byla dosud, zejména v některých 

členských státech EU, zasažena konkrétními výnosy z oblasti posuzování nedovolené 

veřejné podpory jen velmi okrajově či vůbec. Lze však tvrdit, že v souvislosti s růstem 

politického významu oblasti sportu v EU a nasměrováním finančních objemů ze zdrojů 

EU do této oblasti dochází i k vyššímu zájmu EU o kontrolu dodržování pravidel 

hospodářské soutěže. O konkrétním případu posuzování souladu poskytnuté veřejné 

podpory s pravidly hospodářské soutěže EU informuje Richard Craven na webu 

LawInSport55, který čtenáře seznamuje s pravidly EU a aplikuje je na případ státní 

podpory francouzské vlády za účelem opravy a výstavby sportovní infrastruktury pro 

Evropský fotbalový šampionát v roce 2016. 

O jednom z prvních případů, kdy v ČR v oblasti sportu došlo k polemice, zda 

poskytnutá podpora státem je v souladu se zmíněnými pravidly EU či nikoli, došlo 

v souvislosti s vládou udělenou dotací na pořádání závodu ze seriálu MotoGP konaném 

v srpnu 2014 v Brně. O nutnosti zajištění souladu s unijním právem informuje 

v rozsáhlém článku56 server Moto-Racing.cz. 

3.3.3  Udržitelné financování sportu 

Tématem udržitelnosti financování oblasti sportu, zejména sportu na základní úrovni, se 

zabývají politické formace v řadě svých aktivit. Co se týče odborné literatury, 

nalezneme data z této oblasti například ve studii KPMG z roku 2011, která celou 

kapitolu věnuje právě podmínkám zajištění udržitelnosti projektu výstavby sportovní 

infrastruktury. Jako hlavní prvek pro zajištění udržitelného financování sportovních 

klubů spatřují autoři vypracování analýzy a především zajištění možností pro budoucí 

generování příjmů v maximální možné míře57. 

Jako hlavní prvek v oblasti udržitelnosti financování lze v soudobé literatuře související 

s vrcholovým sportem zaregistrovat informace o zavedení pravidel tzv. finančního fair 

                                                 
55 CRAVEN, Richard. HOW STATE AID RULES ARE BEING APPLIED TO EUROPEAN 
FOOTBALL: PART 3 – CASE STUDY OF FRANCE AND UEFA EURO 2016. In: LawInSport 
[online]. 2014 [cit. 2014-08-24]. Dostupné z: http://www.lawinsport.com/articles/tax-law/item/how-state-
aid-rules-are-being-applied-to-european-football-part-3-case-study-of-france-and-uefa-euro-2016. 
56 Grand Prix ČR v Brně i v roce 2015. In: Moto-Racing.cz [online]. 2014, 2014-08-13 [cit. 2014-08-24]. 
Dostupné z: http://www.bikeracing.cz/moto-magazin/road-racing/motogp/grand-prix-cr-v-brne-i-v-roce-
2015-a18735/. 
57 KPMG Tanácsadó. European Stadium Insight. Budapest, 2011. s. 30. 
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play, a sice v rámci Unie evropských fotbalových asociací58. Informace o této iniciativě 

je možné získat konkrétně ze společného prohlášení UEFA a Evropské komise, ve 

kterém je veřejnost seznámena se základními body pravidel a je zároveň ujištěna, že 

cílem implementace pravidel je zamezení dosažení finanční insolvence evropských 

fotbalových klubů59. 

Témuž tématu se v domácí odborném periodiku Hattrick věnuje autor Tomáš 

Radotínský, který však spatřuje v celém konceptu finančního fair play řadu nevýhod 

spočívajících zejména v zasahování do autonomie sportovních klubů. Autor vyjadřuje 

přesvědčení, že „zvrácená filozofie UEFA, kde je dluh ziskem a investice ztrátou, 

správná nebude nikdy.“60 

3.3.4  Odkaz významných sportovních akcí 

Prioritní oblast odkazu velkých sportovních akcí se dostala do popředí zájmu Evropské 

unie především v souvislosti s některými pro účely významné sportovní akce 

vybudovanými a dále nevyužívanými či chátrajícími sportovišti. Současně vypuknutí 

globální ekonomické krize v roce 200861 mělo mnohdy v oblasti veřejných výdajů za 

následek vyšší míru kontroly vynakládání veřejných prostředků na výstavbu sportovní 

infrastruktury v souvislosti s pořádáním významných sportovních akcí. 

Tématu odkazu velké sportovních akce, a sice Olympijských her v britském Londýně 

(2012), se věnuje tisková zpráva na webových stránkách ČOV. Zpráva vyzdvihuje nejen 

finančně nevyčíslitelný odkaz akce související s „pocitem sounáležitosti a hrdosti 

Londýňanů“62, ale také nárůst aktivně sportujících Britů o 1,7 mil. a zejména 

ekonomický přínos Her v podobě ekonomického oživení ve výši téměř 500 mld. za 

období dvou let od skončení Olympijských her. 

Konkrétním odkazem další významné sportovní akce se zabývá zpráva o přípravách 

Polska na konání evropského šampionátu ve fotbale v roce 2012. Zpráva například 

                                                 
58 Dále jen UEFA. 
59 JOINT STATEMENT BY VICE-PRESIDENT JOAQUÍN ALMUNIA AND PRESIDENT MICHEL 
PLATINI: Financial Fair Play. 2012, s. 3. 
60 RADOTÍNSKÝ, Tomáš. Finanční fair play UEFA: Zvrácený svět, kde dluh je ziskem a investice 
ztrátou. Fotbal.Hattrick.cz [online]. 2014-05-25 [cit. 2014-08-24]. Dostupné z: 
http://fotbal.hattrick.cz/financni-fair-play-uefa-zvraceny-svet-kde-dluh-je-ziskem-investice-ztratou/. 
61 KRAFT, Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Ekonomie I. Vyd. 5. Liberec: Technická 
univerzita v Liberci, 2010, s. 193. ISBN 978-80-7372-652-2. 
62 Odkaz londýnských her: více Britů sportuje, ekonomika získala za dva roky skoro 500 miliard korun. 
In: ČOV. [online]. 2014-07-29 [cit. 2014-08-24]. Dostupné z: http://www.olympic.cz/clanek/1547--
odkaz-londynskych-her-vice-britu-sportuje-ekonomika-ziskala-za-dva-roky-skoro-500-miliard-korun. 
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odhaduje nárůst zaměstnanosti až o 33 tis. pracovníků63. Porovnáním výzev, se kterými 

se musejí pořadatelé významných sportovních akcí potýkat, se zabývá studie KPMG 

z roku 2011. Konkrétně srovnává64 přípravy na evropský šampionát ve fotbale v roce 

2012 (Polsko a Ukrajina) a přípravy na pořádání světového šampionátu ve fotbale 

v roce 2018 (Rusko). 

3.3.5  Mediální práva a práva duševního vlastnictví 

Poslední prioritní oblastí z tematického celku hospodářský rozměr sportu v rámci unijní 

politiky v oblasti sportu je oblast přenosových práv. 

Domácím autorem, který se zabývá přenosovými právy v oblasti sportu je například 

Bedřich, který ve svém textu65 podchycuje historii a budoucí vývoj trendů v oblasti 

sportovního marketingu včetně prodeje televizních práv. Autorem, jež se zabývá 

přenosovými právy na sportovní utkání v návaznosti na opatření Evropské unie, je 

Novotný. Ve svém textu Sport v ekonomice zmiňuje rozhodnutí Evropského parlamentu 

z roku 2006 vydané za účelem zpřístupnění přenosu významných sportovních událostí 

široké veřejnosti. Dle Novotného se Evropský parlament „vyslovil za to, aby exkluzivní 

práva na vysílání sportovních událostí, o kterých je v jednom nebo ve více členských 

státech všeobecný zájem, byla zadána stanicím vysílajícím nezakódovaně“66. 

Dostupný zahraniční autor činný v oblasti práva je Halgreen; ten ve své obsáhlé 

publikaci popisuje interní pravidla EU v oblasti duševního vlastnictví a přenosových 

práv67. Dalším ze zahraničních autorů a odborných periodik zabývajících se právem EU 

v oblasti sportovních přenosů je europoslankyně Emma McClarkin, která v periodiku 

Brussels update popisuje aktuální situaci v předmětné oblasti, a sice zejména 

v souvislost s výnosy ESD, dle kterých „členské státy Evropské unie mohou zveřejnit 

seznam významných sportovních a kulturních akcí, které musí být vysílána ve volně 

                                                 
63 BORATYNSKI, Jakub, Jakub BOROWSKI, Adam CZERNIAK, Pawel DYKAS, Mariusz PLICH a 
Tomasz TOKARSKI. MINISTRY OF SPORT AND TOURISM. Report on the impact of preparations for 
and organization of UEFA EURO 2012 on Polish economy. Warsaw: Polish security printing works, 
2010, s. 203. 
64 KPMG Tanácsadó. European Stadium Insight. Budapest, 2011. s. 28. 
65 BEDŘICH, Ladislav. Marketing ve sportu. FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDÍÍ MASARYKOVY 
UNIVERZITY. [online]. Brno: Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007 [cit. 2014-08-24]. 
Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/mark/pages/04.html. 
66 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 239. 
ISBN 978-80-7357-666-0. 
67 HALGREEN, Lars. European sports law: a comparative analysis of the European and American 
models of sport. 1. udg., 1. opl. København: Thomson, 2004, s. 291-293. ISBN 87-619-0883-5. 
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dostupném televizním vysílání, aby bylo zajištěno, že veřejnost může tyto události 

sledovat“68. 

V neposlední řadě o výnosech majících vliv na oblast sportu v rámci EU informuje 

odborný měsíčník Evropských olympijských výborů EU Office. Ten v jednom ze svých 

čísel informuje o žalobě podané fotbalovou asociací Premier League, která respektujíc 

výše zmíněné výnosy ESD poukázala na porušení autorského práva veřejným vysíláním 

přenosů anglické 1. fotbalové ligy. Autor článku poukazuje na fakt, že Asociace 

nerozporuje volné vysílání přenosů, na které se vztahují již zmíněné výnosy ESD, ale 

rozporuje fakt, že veřejným vysíláním v restauračním zařízením došlo k porušení 

autorského zákona na logo a hymnu Premier League69. Dle autora dal Soudní dvůr EU 

Asociaci za pravdu a přisoudil jí odškodné ve výši 65tis. GBP. 

3.4  Sport a společnost 

Následující subkapitola poskytne rozbor soudobé literatury zaměřené na témata 

zahrnutá pod pojem společenská role sportu v Evropské unii. Prioritní subtémata 

v rámci tohoto okruhu se mnohdy překrývají, avšak pro potřeby tohoto textu budou 

patřičně odlišeny. 

3.4.1  Zdraví prospěšná pohybová aktivita 

Jedním z hlavních poslání Evropské unie v oblasti sportu je podpora zdraví prospěšné 

pohybové aktivity. Tato oblast je jednou z prioritních oblastí zmiňovaných prakticky ve 

všech politických dokumentech týkajících se oblasti sportu. Na odborné literatuře lze 

demonstrovat, že se nejedná pouze o prioritní oblast plynoucí z vůle politických formací 

Unie, nýbrž že se jedná o téma, které je zájmem i odborné veřejnosti a samotného 

sportovního hnutí. 

Autorem působícím v rámci akademické a odborné veřejnosti je Antonín Rychtecký, 

jehož výzkumná publikace z roku 2006 monitoruje a porovnává pohybovou aktivnost 

české mládeže s mládeží v ostatních členských státech EU. Autor po provedení 

komparace hodnotí účast české mládeže ve sportu jako „vcelku příznivou“70. 

                                                 
68 MCCLARKIN, Emma. EU SPORTS PLATFORM. Brussels update. Keith Newman. Brussels, 2011, č. 
2. 
69 EOC EU Office: Monthly Report. Brussels, 2014, č. 3. s. 4-5.  
70 RYCHTECKÝ, Antonín. Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České 
republice. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006, s. 102. 
ISBN 80-863-1744-7. 
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Dalším výzkumem, tentokrát z oblasti dospělé populace v České republice, se zabýval 

kolektiv autorů Jansa, Kocourek a Votruba71. Hodnocení aktivnosti dospělé populace, 

které autoři provedli, je oproti výše zmíněné práci týkající se pohybové aktivity mládeže 

poněkud skeptické. Doslova je hodnocena jako „ne zcela ideálně uspořádaná 

a nefunkční“72. Tento trend, a sice pokles pohybové aktivnosti s přibývajícím věkem 

mládeže, potvrzuje i Kalman73, který jako hlavní výzvu úspěšnosti projektů 

vyzývajících k zapojení se do pohybových aktivit vidí motivaci a osvětu. 

Z domácích sportovních organizací se pohybovou aktivitou obyvatel zabývá například 

ČUS, která ve svém zpravodaji odkazuje na výsledky šetření společnosti SANEP, 

přičemž údajným závěrem je hodnocení obyvatel ČR jako „nejtlustších v Evropě“74. 

Výzkum ovšem neuvádí, jakým způsobem bylo zmíněného hodnocení dosaženo 

a s jakými daty v rámci regionu Evropy byla data srovnávána. 

Ze zahraničních organizací, které se projekty na podporu pohybové aktivity v rámci EU 

zabývají a lze je tak považovat za relevantní zdroj informací, může být zmíněna jedna 

z největších organizací tohoto druhu - ISCA. Tato organizace ve své výroční zprávě za 

rok 2013 uvádí, že se do jejích projektů na podporu pohybové aktivity za několikaletou 

dobu existence zapojilo přibližně 39mil. obyvatel EU75. 

3.4.2  Dobrovolnictví ve sportu 

Význam fenoménu dobrovolnictví v oblasti sportu je zakotven v samotné Smlouvě 

o fungování EU, a sice v jejím článku 165. Pro sportovní struktury v rámci Evropské 

unie se tak činnost dobrovolníků řadí k jedné ze základních složek, na které jejich 

činnost stojí. 

V rámci domácí odborné veřejnosti jistě stojí za zmínku kampaň ČOV, která právě 

dobrovolnou práci pracovníků v rámci sportovního sektoru v České republice 

                                                 
71 JANSA, Petr, Jan KOCOUREK a Jan VOTRUBA. Sport a pohybové aktivity v životě české populace. 
1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005, 150 s. ISBN 80-863-1733-1. 
72 JANSA, Petr, Jan KOCOUREK a Jan VOTRUBA. Sport a pohybové aktivity v životě české populace. 
1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005, s. 73. ISBN 80-863-1733-1. 
73 KALMAN, Michal. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků: na základě mezinárodního 
výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu "Health Behaviour in School-aged 
Children : WHO Collaborative Cross National study (HBSC)". 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2011, s. 22. ISBN 978-802-4429-830. 
74 ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU. Praha, 2014, č. 4. ISSN 1212-1061. Dostupné z: 
http://www.cuscz.cz/files/866OWM.pdf. 
75 INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION. ISCA 2013 Annual report. 
Copenhagen, 2013, 32 s. Dostupné z: http://www.isca-
web.org/files/Delegate_file_2013/ISCA_AR2013_VIEW.pdf. 
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vyzdvihuje. Kampaň označuje pracovníky pracující s mládeží napříč ČR za 

„bezejmenné hrdiny“76. 

Co se týče zahraniční odborné literatury, tématu dobrovolnictví ve sportu v Evropské 

unii je věnováno celé číslo měsíčníku Sport and Citizenship77, přičemž drtivá většina 

přispívajících autorů volá po politických opatřeních vytvořených a implementovaných 

Evropskou unií, a to za účelem zlepšení situace dobrovolníků. Mezi nejčastěji 

skloňovanými opatřeními lze nalézt úlevy na daních či započtení práce do výměry 

starobní penze. 

Zájmovou organizací působící v oblasti dobrovolnictví ve sportu v rámci Evropské unie 

je například EuroVolNet. Tato organizace ve své brožuře78 poukazuje na kvalifikovaný 

odhad, který hovoří až o 92 mil. dobrovolných pracovníků v EU, z čehož v evropských 

sportovních strukturách jich působí až 35 mil. EuroVolNet také upozorňuje na kladné 

dopady, které má na samotné pracovníky jejich dobrovolná činnost. Ty se týkají právě 

jejich kvalifikace a dovedností, které skrze svou účast ve sport získávají, přičemž 

zvyšují svou zaměstnatelnost. 

3.4.3  Vzdělávání a odborná příprava ve sportu 

Evropskému kvalifikačnímu rámci (EQF), jakožto systému pro nostrifikaci dosaženého 

vzdělání, se věnovala například organizace EOSE v rámci projektu EQF-Sports79. 

V rámci projektu se EOSE zaměřila zejména na poskytnutí pokynů k dosažení 

propojení národních kvalifikačních rámců s EQF.  

Samotným možnostem, jak skrze sport v rámci Evropské unie dosahovat vzdělanostních 

výsledků, se věnuje publikace nizozemského autora Janssense80. Podává zevrubný 

přehled uskutečněných projektů, studií a seminářů a poskytuje osvědčené postupy 

prověřené praxí evropských odborníků z dané oblasti. 
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78 EUROVOLNET BROCHURE. [online]. [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: 
http://www.eurovolnet.info/files/EuroVolNet_WEB/Brochure/EuroVolNet_Folder_3.pdf. 
79 EQF-Sport – Implementing the European Qualification Framework in the Sport sector. In: EOSE 
[online]. 2008 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://eose.org/our_work/eqf-sport-implementing-the-
european-qualification-framework-in-the-sport-sector/. 
80 JANSSENS, Jan et al. Education through sport: an overview of good practices in Europe. Nieuwegein: 
Arko Sports Media, 2004. ISBN 90-770-7279-9. 
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Z domácích zdrojů lze zmínit například zpravodaj Českého olympijského výboru, který 

o oblasti odborné přípravy ve sportu informuje81 v souvislosti se založením evropské 

střešní organizace zastupující trenéry z oblasti sportu v rámci Evropy. Mezi konkrétní 

cíle ICCE se tak bude řadit vzdělávání trenérů a jejich kvalifikace. 

3.4.4  Sociální začleňování skrze sport 

Nejen evropské politické struktury, které určily jako jednu ze svých prioritních oblastí 

sociální začleňování, spatřují značný potenciál sportovní oblasti přispět k boji proti 

násilí a nesnášenlivosti a být tak aktivním prostředkem k dosažení začlenění 

znevýhodněných občanů. 

Příručka kolektivu autorů z pěti různých zemí EU si klade ambici být nástrojem, ke 

kterému se trenéři pracující se znevýhodněnými občany budou obracet pro radu 

a návod, jak případnou nestandardní situaci v rámci vzdělávacího procesu skrze sport 

vyřešit. Publikace obsahuje zejména „instrukce ke zlepšování sociálních dovedností, 

nikoli motorických“82. 

Sportu, jeho role při sociální inkluzi a s ní související vyspělostí států si všímá jedno 

z čísel periodika Sport and Citizenship, které je sociálnímu začleňování skrze sport 

přímo věnované. Ekonomická a sociální vyspělost toho kterého státu se dle Mika 

Olivera83 například zrcadlí ve vytváření podmínek pro sport zdravotně postižených 

reprezentantů, a tak medailová umístění na Paralympijských hrách mají dle autora 

vypovídající hodnotu o situaci ve společnosti daného státu. 

V neposlední řadě je zde vhodné zmínit mezinárodní konferenci, jejíž subtéma bylo 

sociální začleňování a boj s chudobou. S příspěvkem na zmíněné konferenci vystoupila 

i Belinda Mestiaen84, která jakožto komunikační konzultantka podala řadu užitečných 

návodů, jakým způsobem komunikovat a motivovat znevýhodněné spoluobčany 

k integraci a sportovnímu zapojení. 

                                                 
81 ČOV. OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ [online]. Alexandr Kliment. Praha, 2014, č. 4 [cit. 2014-08-25]. 
Dostupné z: http://www.olympic.cz/upload/files/OH-Zpravodaj-2014-IV-FIN.PDF. 
82 TUNSCH, Claudia et al. Advancing key qualifications of disadvantaged young people through sporting 
activities. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije, 2005, s. 6. ISBN 96-191-5122-4. 
83 OLIVER, Mike. In: Sport and Citizenship: Sport serving society. Bruxelles: Chez KEA, 2010. č. 
9/10/11. 
84 MESTIAEN, Belinda. European Conference on Local Sports Participation, Leuven (13.-14.10.2010). 
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3.4.5  Dvojí kariéra sportovců 

Tématem dvojí kariéry sportovců na poli politiky EU se zabývá například informační 

zdroj Týden v Evropě. Ve svém vydání z října roku 2013 představuje toto poměrně 

nové politické téma na poli EU jako téma vybrané za účelem dopomoci sportovcům 

spojit sportovní trénink se vzděláváním, případně s pracovním vytížením. Týdeník 

připomíná85 diskusi ministrů členských států EU odpovědných za sport, a sice v rámci 

Sportovního fóra uskutečněného v říjnu 2013. 

Tématem dvojí kariéry sportovců a úspěšným skloubením sportu a vzdělávání se 

zabývala také konference jejíž výstupem je tzv. Stuttgartská deklarace. Konference 

nabídla osvědčené postupy, kterak například zamezit předčasným odchodům sportovců 

ze vzdělávacího procesu, či nesnadné situaci sportovců bez kvalifikace po skončení 

aktivní sportovní kariéry86. 

  

                                                 
85 ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE. Týden v Evropě [online]. Praha, 2013 
[cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://www.tydenvevrope.cz/d.aspx/6560. 
86 DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND. III Forum of the European Athletes. Stuttgart, 2007. 
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4  METODIKA PRÁCE  

V této závěrečné diplomové práci bude použito metody deskriptivní analýzy 

sekundárních dat legislativního a nelegislativního charakteru, které jsou přijímány 

formacemi a orgány Evropské unie. Dále budou analyzovány jednotlivé pro oblasti 

politiky EU v oblasti sportu relevantní studie, odborné publikace soudobých autorů, 

strategické texty, odborná periodika sportovních organizací a zájmových subjektů 

z oblasti sportu a v neposlední řadě dostupné internetové zdroje. 

V další fázi za účelem splnění hlavního cíle bude použito metody syntézy, kdy z dílčích 

informací shromážděných během pracovní praxe na MŠMT v rámci agendy zahraniční 

vztahy v oblasti sportu a dále během relevantních konferencí, seminářů, a workshopů 

bude vytvořena ucelená koncepce způsobů financování obohacená konkrétními 

doporučeními.   



33 
 

5  TVORBA SPORTOVNÍ POLITIKY EU 

Tato část práce se bude věnovat konkrétním způsobům tvorby unijní sportovní politiky. 

Bude zde poskytnut přehled rozdělení pravomocí v rámci Evropské unie, dále v této 

části práce poskytne ucelený přehled až po současnost legislativně či nelegislativně 

přijatých politických dokumentů, vypracovaných strategických konceptů, podpůrných 

studií, odborných doporučení či jiných textů a uskutečněných akcí, a sice v kontextu 

s jejich relevancí pro problematiku pro určování priorit a tvorbu sportovní politiky EU 

a financování sportu z jejích zdrojů. 

5.1  Orgány EU a sport 

V této sekci práce představí důležité aktéry pro tvorbu unijní sportovní politiky, 

tj. relevantní orgány Evropské unie. 

5.1.1  Rozdělení kompetencí v rámci EU 

Rozdělení kompetencí v rámci jednotlivých oblastí politik je pro EU stanoveno 

Smlouvou o fungování EU, konkrétně se jedná o články 3, 4 a 6 této smlouvy. 

Kompetence EU a členských států jsou rozděleny do tří hlavních typů, a sice výlučné, 

sdílené a podpůrné. Pro účely tohoto textu lze zjednodušeně popsat oblasti kompetencí 

výlučných jako takové oblasti, ve kterých Unie jako jediná vydává závazné akty87. Co 

se týče oblastí sdílených pravomocí88, Unie a členské státy dle článku 4 SFEU zde 

vykonávají a přijímají legislativní opatření, avšak ČS pouze do té míry, do jaké se je EU 

rozhodla nevykonávat. 

Pokud jde o třetí z kategorií kompetencí, tj. podpůrné kompetence89, do této kategorie 

spadá také právě oblast sportu. Všechna legislativní pravomoc v politických oblastech 

z této kategorie tak náleží členským státům a Unie má dle článku 6 SFEU pravomoc 

provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států. 

Co tato kategorie pravomocí znamená pro oblast sportu konkrétně, bude rozpracováno 

                                                 
87 Celní unie; stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu; měnová 
politika pro členské státy, jejichž měnou je euro; zachování biologických mořských zdrojů v rámci 
společné rybářské politiky; společná obchodní politika. 
88 Vnitřní trh; sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě; hospodářská, sociální a 
územní soudržnost; zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů; životní 
prostředí; ochrana spotřebitele; doprava; transevropské sítě; energetika; prostor svobody, bezpečnosti 
a práva; společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v této 
smlouvě. 
89 Ochrana a zlepšování lidského zdraví; průmysl; kultura; cestovní ruch; všeobecné vzdělávání, odborné 
vzdělávání, mládež a sport; civilní ochrana; správní spolupráce. 
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dále v textu. Zmíněné kompetence jsou vykonávány orgány Evropské unie, a sice 

Evropskou komisí, Radou Evropské unie, Evropským parlamentem a případně Soudním 

dvorem Evropské unie. Konkrétní role v oblasti sportu poskytne text níže. 

5.1.2  Evropská komise a sport 

Evropská komise je orgánem Unie složeným z 28 komisařů, a sice po 1 komisaři 

z každého členského státu EU odpovědným za určitou oblast politiky EU. Důležitým 

faktorem majícím vliv na práci Komise je její poslání reprezentovat zájmy Unie jako 

celku. V důsledku tak komisaři, jak zmiňuje Týč90, nezastupují zájmy států, ze kterých 

pocházejí, ale během svého funkčního období trvajícího 5 let zastupují výhradně zájmy 

Unie. 

V souvislosti s řádným legislativním postupem91 je Komise téměř výhradním92 

předkladatelem návrhů právních předpisů. Tyto legislativní návrhy jsou Komisí 

předloženy Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie a v rámci poměrně 

obsáhlého procesu jsou dále projednávány a případně schváleny. 

Mezi další z pravomocí Komise patří správa rozpočtu EU a přerozdělování finančních 

prostředků, jelikož „Komise stanovuje dlouhodobé finanční priority EU, a sice 

prostřednictvím tzv. finančního rámce.“93 

Co se týče konkrétní činnosti Evropské komise v oblasti sportu, tato agenda je 

v pravomoci komisařky94, přičemž sport organizačně spadá pod Generálního ředitelství 

pro vzdělávání a kulturu, potažmo pod sekci Sport Unit95. 

5.1.3  Rada Evropské unie a sport 

Druhým z orgánů EU s význačným postavením a vlivem na dění ve sportu na poli EU je 

Rada Evropské unie, resp. Rada. 

Tento orgán se skládá z ministrů jednotlivých členských států, kteří jsou odpovědni za 

jednotlivé oblasti politiky, a ze své podstaty tento orgán, resp. jeho členové, hájí zájmy 

                                                 
90 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 
2004, s. 37. ISBN 80-720-1478-1. 
91 před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost tzv. „spolurozhodování“. 
92 Lisabonská smlouva umožňuje zahájení legislativního postupu rovněž z podnětu čtvrtiny členských 
států, Evropské centrální banky, Soudního dvora či na základě občanské iniciativy po získání 1mil. 
podpisů. 
93 PORTÁL EUROPA.EU. Evropská unie: Evropská komise. [online]. 2007 [cit. 2012-08-25]. Dostupné 
z: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_cs.htm. 
94 Androulla Vassiliou, komisařka pro Vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež (2010-2014).  
95 Výraz se nepřekládá. 
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zemí, které reprezentují. Význačné pravomoci tohoto orgánu EU, podané pro potřeby 

tohoto textu zjednodušeně, se omezují na projednávání a schvalování legislativy či 

rozpočtu. „Akty Rady mají podobu nařízení, směrnic, rozhodnutí, společných akcí nebo 

společných postojů, doporučení nebo stanovisek. Rada může dále přijímat závěry, 

prohlášení a usnesení. Pokud Rada jedná jako zákonodárce, podává jí návrhy v zásadě 

Evropské komise.“96 

Co se týče Rady pro oblast sportu, vytvoření této formace lze považovat za důsledek 

existence právě výše zmíněného legislativního základu sportu v Lisabonské smlouvě. 

K formálnímu zařazení sportu do této ze struktur EU došlo v září 201097, kdy byla tato 

oblast zařazena mezi pravomoci dosavadní Rady pro Vzdělávání, mládež a kulturu 

a dala tak vzniknout Radě pro Vzdělávání, mládež, kulturu a sport. 

V návaznosti na zmíněné pravomoci dochází v Radě pro oblast sportu, a to v úzké 

spolupráci s Evropskou komisí a předsednickým státem Rady, k celé řadě činností 

a tvorbě nelegislativních dokumentů. 

Mezi neformálními ze zmíněných činností lze nalézt pravidelná98 setkání jak vrchních 

ředitelů pro sport, tak ministrů odpovědných za tutéž oblast. 

Co se týče formálních seskupení v rámci Rady, dochází k pravidelným pracovním 

jednáním Pracovní skupiny pro sport. „Technická práce se provádí ve zvláštní pracovní 

skupině Rady. Ta se skládá z delegátů národních ministerstev, odborných pracovníků 

majících v náplni práce sportovní oblast, či specializovaných technických pracovníků 

z členských států se stálým zastoupením v Bruselu. Hlavní úlohou této skupiny je 

připravit texty dokumentů pro Radu ministrů členských zemí odpovědných za sport."99 

Pro úplnost informace je nezbytné dodat, že mezičlánkem mezi pracovní skupinou 

a Radou je Výbor stálých zástupců jednotlivých členských států (tzv. COREPER). Tito 

zástupci zasedají zpravidla před zasedáním Rady a jsou zde dojednávány zásadní 

otázky, které by i po projednání v pracovní skupině bránily přijetí dokumentů Radou. 

                                                 
96 HAVEL, Jiří. Rada Evropské unie. Evropská unie nejen pro studenty [online]. 2010 [cit. 2012-08-26]. 
Dostupné z: http://www.jirihavel.cz/evropska-unie-nejen-pro-studenty/organy-a-instituce/rada-evropske-
unie/. 
97 PORTÁL EUROPA.EU. European Commission: Co-operation with the Member States. [online]. 2012 
[cit. 2012-08-26]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/consultation-cooperation/co-operation-with-the-
member-states_en.htm. 
98 zpravidla jednou během každého z půlročních předsednictví. 
99 EOC EU OFFICE. Guide to EU sport policy [online]. Brussels, 2011, 62 s. [cit. 2012-08-26]. Dostupné 
z: http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/EOC_Brochurewithlinks_V2%20(2).pdf. 
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Ačkoli, jak již bylo zmíněno, texty přijaté Radou ministrů odpovědných za sport nejsou 

pro členské státy EU právně závazné, zcela zásadně ovlivňují a směrují další vývoj 

a zacílení činností na poli EU v oblasti sportu a dávají tak signál, kam směřovat budoucí 

formy finanční či jiné podpory. 

5.1.3.1  Specifická role předsednictví Radě 

V souvislosti s Radou EU je nezbytné zmínit specifickou roli předsedajícího státu. 

Jednotlivé členské státy EU se střídají v pomyslném vedení Rady Evropské unie, a to 

v intervalech 6 měsíců. Po dobu trvání předsednictví jsou jednotlivé formace Rady 

vedeny zástupci předsednického státu, přičemž práce v jednotlivých oblastech politiky 

se odehrává na základě programu a priorit stanovených předsednickým státem. 

Konkrétně v oblasti sportu předsednický stát představí na začátku šestiměsíčního 

období své priority a cíle, jichž by chtěl dosáhnout. V následujících šesti měsících vede 

jednání v rámci Pracovní skupiny pro sport, organizuje veškerá neformální jednání či 

konference (zpravidla na téma svých prioritních oblastí) a koordinuje běžnou agendu 

Rady, která je na vlastních předsednických prioritních oblastech nezávislá. 

5.1.4  Evropský parlament a sport 

Třetím z orgánů EU, jehož význam pro oblast sportu na poli EU bude v tomto textu 

rozpracován, je Evropský parlament. Sportovní agenda je v rámci struktur Parlamentu 

zakotvena do Výboru pro kulturu a vzdělávání. Ze své podstaty je Evropský parlament 

tvořen z poslanců, kteří po svém zvolení zastupují zájmy občanů členských států. 

Význam, poslání a činnosti Parlamentu lze ve zjednodušené formě zahrnout do těchto 

třech hlavních náplní: „Společně s Radou projednává a schvaluje právní předpisy EU; 

vykonává dohled nad dalšími orgány EU, zejména Evropskou komisí, a kontroluje tak 

demokratičnost jejich fungování; společně s Radou projednává a přijímá rozpočet 

EU.“100 

Co se týče praktického významu tohoto orgánu EU pro oblast sportu, z uvedených 

pravomocí vyplývá, že Evropský parlament může uplatnit svůj přímý vliv „pouze“ 

v případech, kdy je mu předkládán Evropskou komisí návrh legislativního aktu ke 

schválení nebo je mu předkládán ke schválení rozpočet EU, tedy finanční rámec.  

                                                 
100 PORTÁL EUROPA.EU. Evropská unie: Evropský parlament. [online]. 2010 [cit. 2012-08-27]. 
Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_cs.htm. 
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První z případů, jak již bylo zmíněno v textu výše, za současné platné legislativy možný 

není, jelikož Evropská unie má Lisabonskou smlouvou garantované pouze podpůrné 

a koordinační pravomoci a není ji dána pravomoc vytvářet sportovní legislativu101, 

a sice z důvodu specifičnosti oblasti sportu, jejíž struktury jsou v jednotlivých členských 

státech různé, a vyžadující tak vysokou míru autonomie. Hlavní míru důležitosti 

v souvislosti se sportem lze tedy spatřovat v pravomoci týkající se schvalování 

rozpočtu. 

Z dalších kompetencí lze ve stručnosti vyzdvihnout pravomoc „přijímat stanoviska, 

zprávy a usnesení o sportovních záležitostech; zadávat se sportem související studie; 

předkládat parlamentní otázky Komisi; organizovat slyšení o záležitostech spojených se 

sportem“102. 

Konkrétní výstupy Parlamentu souvisejících s oblastí sportu tak lze v porovnání s výše 

jmenovanými orgány EU spatřovat jako poměrně limitovaný. 

5.1.5  Soudní dvůr Evropské unie a sport 

Soudní dvůr je složen, podobně jako Evropská komise, z 28 osob, tj. 1 člen - soudce - 

z každého členského státu. Hlavním úkolem Soudního dvora EU je „provádět výklad 

právních předpisů EU a zajišťovat tedy jejich jednotné uplatňování ve všech státech 

EU.“103 

Jak již bylo řečeno, oblast sportu není primárně legislativně regulována právními 

předpisy EU, nicméně řada nařízení se na sport v obecné rovině vztahuje, jako například 

právo na volný pohyb osob či ustanovení o rovné hospodářské soutěži v rámci EU. Více 

o konkrétní roli Soudního dvora EU bude zmíněno v souvislosti s konkrétními případy 

v textu níže. 

5.2  Strategické dokumenty sportovní politiky EU 

Tato část práce poskytne přehled strategických dokumentů zásadního charakteru pro 

oblast sportu v EU. 

                                                 
101 EOC EU OFFICE. Guide to EU sport policy [online]. Brussels, 2011, s. 10. [cit. 2012-08-27]. Dostupné 
z: http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/EOC_Brochurewithlinks_V2%20(2).pdf. 
102 EOC EU OFFICE. Guide to EU sport policy [online]. Brussels, 2011, s. 10. [cit. 2012-08-27]. Dostupné 
z: http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/EOC_Brochurewithlinks_V2%20(2).pdf. 
103 PORTÁL EUROPA.EU. Soudní dvůr Evropské unie. [online]. 2014 [cit. 2014-08-28]. Dostupné z: 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_cs.htm. 



38 
 

5.2.1.  Bílá kniha o sportu 

Za první konkrétní výstup činnosti Evropské unie v oblasti sportu se dá označit Bílá 

kniha o sportu vytvořená Evropskou komisí. Mezi pravomocemi Komise totiž lze nalézt 

i možnost iniciovat konkrétní návrhy pro tvorbu budoucí politiky právě vydáním bílé 

knihy. Samotný text tak uvádí, že „hlavním cílem je poskytnout strategickou orientaci 

v souvislosti s rolí sportu v Evropě, podnítit debatu o konkrétních problémech, 

zviditelnit sport při tvorbě politik EU a zvýšit povědomí veřejnosti o potřebách 

a specifikách tohoto odvětví.“104 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že bílá kniha měla zcela zásadní vliv na budoucí dění 

v Evropské unii v oblasti sportu, neboť Komise svým dokumentem určila budoucí 

směřování Unie a vytyčila základní priority (společenská role sportu, hospodářský 

rozměr sportu a organizace sportu).  

Co se týče financování sportu ze zdrojů EU, ve zmíněném dokumentu a jeho 

přiloženém soupisu akcí105 k implementaci Komisí není tato oblast nikterak široce 

rozpracována. Je zde ovšem zmíněna možnost nepřímého financování některých oblastí 

sportu, a sice skrze jiné operační programy106. Zpráva o implementaci Akčního plánu 

„Pierre de Coubertin“107 poté konstatuje úspěch projektů Evropská hlavní města sportu, 

jenž získal finanční podporu právě v rámci jednoho z již existujících programů EU. 

Přínos tohoto dokumentu mimo jiné vyzdvihuje také Koncepce státní podpory sportu 

v České republice, na jejímž základě má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

zpracovat a předložit návrh nového zákona o sportu. Doslova koncepce uvádí, že „Bílá 

kniha umožnila zakotvit sport do evropské politiky“108. 

5.2.2  Lisabonská smlouva 

Dalším ze strategických kroků za účelem zlepšení výchozího postavení sportu v rámci 

Evropské unie bylo prosazení sportu do textu Lisabonské smlouvy, a sice v návaznosti 

na již zmíněnou pravomoc Evropské komise předkládat legislativní návrhy. 

                                                 
104 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU EK. Bílá kniha o sportu. 
Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007, s. 2. ISBN 978-927-9065-477. 
105 tzv. Akční plán „Pierre de Coubertin“. 
106 možnost financování sportu ze zdrojů EU skrze jiné operační programy dopracována dále v textu. 
107 EUROPEAN COMMISSION. Action plan "Pierre de Coubertin": Implementation report. Brussels: 
Publications Office, 10/2010, 11 s. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b1/madrid_forum_pdc_implementation_report_IV_10.pdf. 
108 MŠMT ČR. Č.J. 185/11. Koncepce státní podpory sportu v České republice. 2010. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/file/15050. 
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Hovoříme-li o sportu v kontextu Evropské unie v období před vstupem Lisabonské 

smlouvy v platnost, je nutné zdůraznit, že sport formálně nebyl předmětem pravomocí 

EU. Důležitých důsledků, nebo spíše nevýhod pramenících z absence zmínky o sportu 

v zakládajících smlouvách o Evropské unii, jakožto jejím právním základu, je možné 

z pohledu sportu nalézt několik. Pro účel tohoto textu však postačí nevýhoda týkající 

se financování sportu. Pro ilustraci právních konsekvencí lze nahlédnout do textu 

Právnické fakulty Univerzity v Maastrichtu109 zabývajícího se mimo jiné i právními 

aspekty sportu na poli EU. Autoři zmiňují výrok Soudního dvora týkající se zastavení 

financování jednoho ze sportovních projektů zdroji EU110. Odůvodněním pro zastavení 

financování bylo tvrzení, že každá položka v rozpočtu EU vyžaduje právní základ. 

V návaznosti na výše zmíněné se do Lisabonské smlouvy podařilo zmínku o sportovní 

oblasti prosadit. Doslova článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Unie 

přispívá ke zdůraznění evropské problematiky sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní 

povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské 

a výchovné funkci.“111 Dále se text Lisabonské smlouvy, konkrétně 2. odstavec, věnuje 

záměrům EU v oblasti sportu, kdy zmiňuje, že „činnost Unie je zaměřena 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.“112 

Jakkoli je toto znění článku 165 nekonkrétní a nechává prostor pro interpretaci a další 

specifikaci, dává oblasti sportu právní základ pro tvorbu politiky a s ním i lepší výchozí 

pozici pro případné financování sportu ze zdrojů EU. Evropská komise, jmenovitě 

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, shrnuje pravomoci garantované 

Lisabonskou smlouvou v oblasti sportu jako „podpůrné, koordinační a doplňkové“113. 

Tyto zmíněné pravomoci musejí být v souladu se základním z principů, na kterém je 

založena činnost a poslání EU. „Komise navrhuje kroky na úrovni EU pouze tehdy, 

domnívá-li se, že problém nelze řešit efektivněji na vnitrostátní, regionální či místní 

                                                 
109 BOGAERT, Stefaan a An VERMEERSCH. Sport in the European Union: All sound and no fury?. 
Maastricht, 2006. s. 12. Dostupné z: http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=6853. Working paper. 
Maastricht Faculty of Law. 
110 podrobnosti o zastaveném projektu budou zmíněny dále v textu. 
111 MŠMT ČR. Strategické dokumenty pro období 2010-2020. 1. vydání. Praha: TAURIS, 2010. s. 207. 
112 MŠMT ČR. Strategické dokumenty pro období 2010-2020. 1. vydání. Praha: TAURIS, 2010. s. 208. 
113 EUROPEAN COMMISSION. DG Education and Culture: Management plan 2012. Brussels: 
Publications Office, 13.12.2011, s. 61. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/eac_mp.pdf. 
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úrovni. Tento princip řešení problémů na nejnižší možné úrovni se nazývá princip 

subsidiarity“114. Z výše zmíněného a na základě dalšího přihlédnutí ke specifické 

povaze sportu vyznačující se nutností zachovat jeho autonomní povahu, o níž je zmínka 

v řadě dokumentů Evropské komise počínaje bílou knihou, jasně vyplývá, že oblast 

sportu neboli hlavní pravomoci a otázky, které mohou být řešeny na úrovni členských 

států EU v rámci jejich organizace, nadále zůstávají v jejich pravomoci a v pravomoci 

sportovních federací/svazů. 

5.2.2.1  Studie Lisabonská smlouva a sportovní politika EU 

V rámci svých pravomocí zadal k vypracování a poté publikoval Evropský parlament 

studii Lisabonská smlouva a sportovní politika Evropské unie115, která poskytuje právní 

analýzu možných dopadů Lisabonské smlouvy souvisejících s oblastí sportu na poli EU, 

mimo jiné také v souvislosti s možností zavedení samostatného programu jako nástroje 

financování. Studie konstatuje, že Lisabonská smlouva „zavádí pevné základy pro 

financování sportovních aktivit“116 a dává tímto ubezpečení Evropské komisi, že její 

výklad o možnostech tvorby finančních nástrojů pro sport na základě Lisabonské 

smlouvy byl opodstatněný. 

5.2.3  Usnesení Rady o strukturovaném dialogu EU o sportu 

Usnesení Rady ze dne 18. listopadu 2010 o strukturovaném dialogu EU o sportu117 je 

prvním dokumentem schváleným Radou ministrů za oblast sportu. Dokument se dá 

považovat za strategický, neboť zavádí moderní způsob tvorby sportovní politiky. Ve 

svém znění navazuje na podnícení strukturovaného dialogu Bílou knihou o sportu 

a vzhledem k pravomocím poskytnutým Lisabonskou smlouvou zavádí tento dialog na 

nejvyšší úrovni, a sice za účasti vrcholných představitelů veřejné správy dané oblasti, tj. 

ministrů odpovědných za sport. 

Od roku 2010 se tak dialog mezi představiteli Komise, představiteli správních orgánů 

z oblasti sportu jednotlivých členských států a zástupci sportovního hnutí každoročně 

uskutečňuje, a sice během pravidelného Sportovního fóra EU. Strukturovaný dialog se 

                                                 
114 HAVEL, Jiří. Evropská komise. Evropská unie nejen pro studenty [online]. 2010 [cit. 2012-08-26]. 
Dostupné z: http://www.jirihavel.cz/evropska-unie-nejen-pro-studenty/organy-a-instituce/evropska-
komise/. 
115 EUROPEAN PARLIAMENT. The Lisbon treaty and EU sports policy. Ms Lyna Pärt. Brussels: 
Publications Office, 2010, 80 s. ISBN 978-92-823-3243-6. 
116 EUROPEAN PARLIAMENT. The Lisbon treaty and EU sports policy. Ms Lyna Pärt. Brussels: 
Publications Office, 2010, s. 28. ISBN 978-92-823-3243-6. 
117 Úř. věst. C 322, 27.11.2010, s. 1. 
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tak stal nedílnou součástí komunikace s odbornou veřejností a tato setkávání si kladou 

za cíl poskytnout platformu pro řešení otázek a návrhů spojených se sportem na poli 

EU. 

5.2.4  Sdělení Komise o rozvoji evropského rozměru v oblasti sportu 

Dosud posledním strategickým dokumentem EK zabývajícím se oblastí sportu na poli 

EU jako celkem je Sdělení Evropskému parlament, Radě, Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru a výboru regionů - Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu 

z roku 2011118. 

Sdělení je svou povahou nelegislativním dokumentem stejně tak jako Bílá kniha 

o sportu, na níž sdělení navazuje a doplňuje ji. Zároveň je dokument koncipován jako 

pohled Evropské komise na možnosti implementace pravomocí vyplývajících 

z Lisabonské smlouvy. Stejně jako bílá kniha je rozdělen do tří tematických kapitol, 

a sice společenská role sportu, hospodářský rozměr sportu a organizace sportu. Text 

zároveň obsahuje návrhy konkrétních akcí, které mají být prováděny jak Evropskou 

komisí, tak nově i členskými státy EU. 

Co se týče samotného tématu financování sportu ze zdrojů EU, Komise si v dokumentu 

například klade za cíl poskytnout finanční podporu činnostem, které mají prioritu 

v předcházení násilí a nesnášenlivosti či zmiňuje v sekci zaměřené na hospodářský 

rozměr sportu již v textu této práce zmiňované Světové hospodářské fórum v Davosu, 

2009 a jeho konstatování, že „sportovní odvětví vytváří okolo 2 % celkového HDP“119 

a tím přispívá k naplňování strategických cílů120 EU, což se z hlediska návratnosti 

případné investice do oblasti sportu z programů či rozpočtu EU dá považovat za 

ukazatel rentability a návratnosti investice. 

Celoevropská veřejná konzultace, jakožto součást strukturovaného dialogu zmíněného 

výše, sehrála nezastupitelnou roli při určování prioritních oblastí ve sdělení 

rozpracovaných. „Při přípravě tohoto sdělení prováděla Komise konzultace s celou 

řadou zúčastněných stran, aby vymezila klíčová témata, která se mají na úrovni EU 

řešit, mimo jiné i konzultace s členskými státy a významnými zúčastněnými stranami 

                                                 
118 EVROPSKÁ KOMISE. KOM(2011) 12. Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu. 
Brusel: Publications Office, 18.01.2011, 14 s. 
119 EVROPSKÁ KOMISE. KOM(2011) 12. Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu. 
Brusel: Publications Office, 18.01.2011, s. 8. 
120 tzv. Evropská strategie hospodářského růstu - Evropa 2020. 
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sportovního odvětví (Sportovní Fórum EU, bilaterální konzultace), on-line konzultace 

a konzultace s nezávislou skupinou odborníků.“121 

5.2.5  Pracovní plán EU v oblasti sportu na období 2011-2014 

Dokument Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 

o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2011–2014122 lze 

vnímat jako první strategický dokument Rady v oblasti sportu vytvořený za účelem 

stanovení oblastí, na které má během uvedeného tříletého období Rada vlastní činnost 

zaměřit. 

Tento zevrubný text byl navíc vypracován a schválen v reakci123 na výše v textu 

zmíněné sdělení Evropské komise, ve kterém Komise nastiňuje vlastní představu 

o vývoji sportovní politiky v EU. 

Text samotného dokumentu vymezuje prioritní oblasti, na které by předsednické státy 

a potažmo Rada měly zaměřit svou činnost v oblasti sportu. Těmito klíčovými oblastmi 

jsou124: 

- integrita sportu, zejména boj proti dopingu, boj proti ovlivňování výsledků zápasů 

a podpora řádné správy; 

- sociální hodnoty sportu, zejména v oblasti zdraví, sociálního začleňování, vzdělávání 

a dobrovolnictví; 

- hospodářské aspekty sportu, zejména udržitelné financování místních sportů a tvorba 

fakticky podložených politik. 

Rada také identifikuje pracovní struktury a formy za účelem dosažení konkrétních cílů 

ve vytyčených prioritních oblastech. Spolu s již dříve zavedenými strukturami 

neformálních setkání ministrů, vrchních ředitelů či strukturovaného dialogu v rámci 

sportovního hnutí zavedla tímto usnesením 6 odborných skupin. Tyto skupiny na 

principu dobrovolné účasti odborníků nominovaných z členskými státy125 měly za úkol 

                                                 
121 EVROPSKÁ KOMISE. KOM(2011) 12. Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu. 
Brusel: Publications Office, 18.01.2011, s. 2. 
122 Úř. věst. C 162, 01.06.2011, s. 1. 
123 EUROPEAN COMMISSION. DG Education and Culture: Management plan 2012. Brussels: 
Publications Office, 13.12.2011, s. 61. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/eac_mp_en.pdf. 
124 Úř. věst. C 162, 01.06.2011, s. 2. 
125 ČR měla zastoupení v odborné skupině „Sport, zdraví a účast“. 
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rozpracovat daná témata a do plánem stanovených lhůt předložit konkrétní výsledky své 

činnosti. 

Co se týče stěžejního tématu této práce, a sice financování sportu ze zdrojů EU, je tato 

oblast v pracovním plánu postihnuta také. Členské státy EU v části textu týkajícího se 

ekonomických aspektů sportu doslova vyzývají Komisi, aby v rámci svých pravomocí 

„provedla posouzení dopadu vycházejícího mimo jiné z vyhodnocení dosavadních 

Přípravných akcí v oblasti sportu s cílem zjistit přidanou hodnotu specifického 

programu financování pro činnost v oblasti sportu“126. 

5.2.5.1  Práce odborných skupin 

Jednotlivé výstupy expertních skupin budou v této závěrečné práci rozpracovány 

v rámci pojednání o jednotlivých prioritních oblastech unijní sportovní politiky. Práci 

odborných skupin však lze považovat za stěžejní součást pracovních forem zvolených 

pro získávání odborných podkladů pro tvorbu politiky, proto je se jeví jako nezbytné 

uvést zde alespoň základní principy. 

Výše zmíněný pracovní plán zřídil 6 skupin odborníků127 (tzv. odborných/expertních 

skupin, XGs), přičemž každé z nich vymezil okruh činností, zamýšlené výstupy a lhůtu 

pro provedení. Nominace do odborných skupin byly plně v kompetenci členských států, 

přičemž do každé ze skupin mohl stát nominovat hned několik odborníků. Evropská 

komise byla v roli sekretariátu a poskytovala odborníkům pro jejich práci potřebnou 

organizační i expertní podporu. Zároveň Evropská komise mohla pro odborné skupiny 

dle projednávaného tématu a dle momentální potřeby k jednání přizvat odborníky ze 

sportovních organizací s expertízou z dané oblasti. 

Odborné skupiny si zpravidla na prvním zasedání zvolily harmonogram, pracovní plán, 

způsob práce a předsedu, který pravidelně o pokroku v práci odborných skupin 

referoval zástupcům členských států v rámci Pracovní skupiny pro sport Rady. 

V rámci šesti zmíněných odborných skupin se pravidelně, zhruba 2x do roka, setkávali 

nominování odborníci - do práce XGs se za období 18 měsíců zapojilo celkem 264 

expertů, kteří vyprodukovali 18 výstupů, které z velké části následně Rada promítla do 

různých forem aktivit či textů, jak bude dále uvedeno. 

                                                 
126 Úř. věst. C 162, 01.06.2011, s. 3. 
127 Odborné skupiny pro tato témata: Boj proti dopingu (XG_AD); Řádná správa v oblasti sportu 
(XG_GG); Vzdělávání a odborná příprava v oblasti sportu (XG_ETS); Sport, zdraví a účast (XG_SHP); 
Sportovní statistika (XG_STAT); Udržitelné financování sportu (XG_FIN). 
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5.2.5.2  Vyhodnocení provádění pracovního plánu 

Evropská komise, jak ji k tomu vyzvala Rada128, provedla na konci roku zhodnocení 

provádění pracovního plánu, a sice na základě dobrovolných hodnotících příspěvků 

členských států a konzultací se zástupci sportovního hnutí. 

Tato hodnotící zpráva129 hodnotí provádění pracovního plánu jako velmi úspěšné, 

především vyzdvihuje zavedení v oblasti sportu inovativní formu práce odborných 

skupin. Zároveň však identifikuje řadu nedostatků, které by dle Komise měly být před 

přípravou nového pracovního plánu odstraněny. Tyto nedostatky identifikované Komisí 

především zahrnují vysoký počet prioritních oblastí a nejasná identifikace zamýšlených 

výstupů odborných skupin; příliš homogenní složení odborníků a expertní úroveň. 

Co se týče budoucích výzev, Komise též identifikovala některé, které by dle jejích 

představ, měly být zohledněny při tvorbě budoucího strategického pracovního plánu. 

Mezi těmito výzvami Komise spatřuje důležitost zahrnout mezi priority sportovní 

politiky další témata, např. ta zmíněná v jejím sdělení; nutnost zachovat současné dělení 

sportovní oblasti (sport a společnost, hospodářský význam sportu, integrita sportu); 

posílit strukturovaný dialog; ustavit „organizačně zvládnutelný“ počet skupin expertů. 

Jako konkrétní struktury navrhuje založení 3 strategických skupin (ke zmíněným 

prioritním oblastem) složených z ČS a Komise. Toto doporučení lze interpretovat jako 

doporučení více zahrnout Komisi do práce expertních struktur, čímž by mohla účinněji 

prosazovat vlastní prioritní oblasti do práce XG, potažmo do výsledků práce a priorit 

Rady. 

5.2.6  Usnesení Evropského parlamentu o evropském rozměru v oblasti sportu 

Svým usnesením Evropský parlament v podstatě pouze reagoval na sdělení Komise a na 

zavedení pracovního plánu Rady. Dokument sám o sobě žádné pracovní struktury či 

prioritní témata unijní politiky neurčuje, nicméně i tak lze tento první strategický text 

Evropského parlamentu do výčtu koncepčních dokumentů zařadit, neboť vyzývá130 

k tvorbě politiky za účelem vytvoření evropského rozměru sportu. 

                                                 
128 Úř. věst. C 162, 01.06.2011, s. 3. 
129 Zpráva představena v rámci Neformálního zasedání ředitelů členských států EU odpovědných za sport 
(02.12.2013, Kaunas) a dále během zasedání Pracovní skupiny pro sport (17.01.2014, Brusel). 
130 Úř. věst. C 239 E, 20.8.2013, s. 46. 
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5.2.7  Pracovní plán EU v oblasti sportu na období 2014-2017 

Dosud posledním strategickým sportovně-politickým dokumentem Rady a na poli EU 

vůbec, je druhý pracovní plán, který je zamýšlen též na tříleté období (7/2014 - 6/2017). 

Rada při projednávání zohlednila některé z doporučení Komise, avšak v rámci 

formulování dokumentu převládl názor, že struktury odborných skupin zavedené 

prvním pracovním plánem fungují velmi kvalitně a je tak zajištěna vysoká hodnota 

výstupů. Komise tak neprosadila vlastní návrh ustanovení tzv. strategických skupin, ve 

kterých by měla přímou účast a tím i vliv na tvorbu výstupů. 

Druhý pracovní plán tak stanovil, resp. pokračuje v užívání tří obecných priorit, a sice 

integrita sportu, hospodářský rozměr sportu a sport a společnost. Mezi pracovními 

metodami a strukturami určenými k dosažení výsledků zachovává zejména 6 skupin 

odborníků131: 

Pracovní plán počítá i nadále s úzkou spoluprací se zúčastněnými subjekty ve sportu, 

zejména pak se sportovním hnutím, přičemž hodnocení provádění pracovního plánu se 

uskuteční v roce 2017 na základě zprávy připravené EK. 

5.3  Politika EU v oblasti integrita sportu 

Oblastí integrity sportu, neboli čistotou sportovního prostředí a rovných podmínek pro 

sportovní zápolení, se Evropská unie věnuje velmi intenzivně. V následující sekci bude 

rozpracována tato oblast s ohledem na jednotlivé dílčí segmenty, které pod tento 

souhrnný tematický okruh spadají. V rámci jednotlivých segmentů politiky bude 

rozpracována konkrétní role EU v návaznosti na dosud provedené činnosti.  

5.3.1  Rovnost žen a mužů ve sportu 

Ačkoli je rovnost jednou z hodnot, na nichž je Unie založena, a je tak dle článku 

8 SFEU jednou z obecných zásad primárního práva Unie, v oblasti sportu je rovnost žen 

a mužů jako konkrétní téma unijní politiky až od roku 2013. 

Evropský parlament sice přijal v roce 2003 politické Usnesení o ženách a sportu132, ve 

kterém nabádá, aby se členské státy a sportovní organizace zabývali tzv. „ženskou 

otázkou ve sportu“, nicméně konkrétní aktivita EU lze spatřit až na konci roku, kdy 

                                                 
131 Odborné skupiny pro tato témata: Boj proti manipulaci se sportovními výsledky; Řádná správa v 
oblasti sportu; Hospodářský rozměr sportu; Zdraví prospěšná pohybová aktivita; Rozvoj lidských zdrojů 
ve sportu. 
132 Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 605. 
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proběhla mezinárodní konferenci EU o rovnosti žen a mužů v oblasti sportu133, kde byly 

představeny návrhy pro budoucí konkrétní a strategická opatření. Mezi těmito 

opatřeními, která by měla být dle expertů implementována na úrovni EU, lze nalézt: 

- zřízení strategického plánu na úrovni EU spolu s pokyny k dosažení rovnosti žen 

a mužů ve sportu; 

- zřízení platformy pro zveřejňování závazků134 ve spolupráci s mezinárodními 

sportovními organizacemi v Evropě, která bude informovat Komisi a evropské 

zúčastněné subjekty o aktivitách v oblasti rovnosti žen a mužů ve sportu; 

- podporovat projekty na tvorbu strategických opatření realizované na národní či 

mezinárodní úrovni prostřednictvím programů financování EU. 

Úsilí v dané oblasti pokračovalo zveřejněním Návrhů na strategické kroky v oblasti 

rovnosti pohlaví, které zveřejnila Evropská komise. Komisařka Androulla Vassiliou 

v předmluvě tohoto textu zmiňuje, že „je v zájmu všech zúčastněných podporovat 

rovnost pohlaví v oblasti sportu. Rovnost pohlaví není důležitá jen pro ženy, ale také 

pro sport samotný: rovnost přináší kvalitu.“ 135 

Prvním předsednictvím, které mezi své priority zařadilo oblast rovnosti žen a mužů ve 

sportu bylo řecké předsednictví Radě136. Během šestiměsíčního období se úsilí 

o zviditelnění této oblasti zvýšilo a byl uskutečněn seminář řeckého předsednictví137 

pod názvem Genderové násilí v oblasti sportu. Právě zmíněný seminář řeckého 

předsednictví poskytl odborné výstupy, které následně Rada zohlednila ve svých 

závěrech. 

5.3.1.1  Závěry Rady o rovnosti žen a mužů v oblasti sportu 

Přijetím závěrů Rady vyústila snaha řeckého předsednictví o začlenění tohoto tématu do 

oblastí priorit EU v oblasti sportu. Dle těchto závěrů138 mají členské státy ve spolupráci 

s Evropskou komisí a sportovním hnutím rozvíjet akčních plány a strategie na podporu 

rovnosti mužů a žen ve sportu. 

                                                 
133 EU conference on Gender Equality in Sport, Vilnius (03.-04.12.2013). 
134 V originále Pledge Board. 
135 EUROPEAN COMMISSION. Gender equality in sport: Proposal for strategic actions 2014-2020. 
Brussels: Publications Office, 02/2014, s. 3. Dostupné z: http://bookshop.europa.eu/en/gender-equality-
in-sport-pbNC0114573/. 
136 EL PRES (01.01.2014 - 31.06.2014). 
137 EL PRES seminář Gender based violence in Sport - Protection of minors, Athény (20.03.2014). 
138 Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 39. 
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Jako prioritní Rada spatřuje zajištění genderové rovnováhy v řídících funkcích ve 

sportovních organizacích a v trenérském povolání. Závěry dále vyzývají k boji proti 

genderovým stereotypům, sexuálně podmíněnému násilí a zneužívání nezletilých ve 

sportu. 

5.3.1.2  Budoucí aktivity 

Vzhledem k zařazení tématu do Pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na 

období 2014 - 2017, bude se tématem rovnosti mužů a žen zabývat odborná skupina 

zabývající se řádnou správou v oblasti sportu. Úkolem této odborné skupiny Rady 

a Komise je „vypracování doporučení nebo pokynů odborné skupiny týkajících se 

rovnosti žen a mužů ve sportu a případná navazující platforma pro zveřejňování 

závazků“139. 

5.3.2  Boj proti dopingu ve sportu 

Boj proti dopingu ve vrcholovém sportu je v Evropě legislativně koordinován od roku 

1989, kdy byla v rámci Rady Evropy schválena Evropská antidopingová úmluva. Od 

roku 2005, kdy vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva UNESCO o boji proti dopingu 

ve sportu, je boj proti dopingu ve vrcholovém sportu koordinován celosvětově právě na 

základě zmíněného legislativního nástroje. Bojem proti dopingu je tak pověřena 

Světová antidopingová agentura (WADA) a na národní úrovni jednotlivé antidopingové 

výbory/agentury. 

Evropská unie však spatřuje svou úlohu v boji proti dopingu jako velmi důležitou. 

Jednou z prvních aktivit EU v boji proti dopingu bylo Usnesení Rady o kodexu chování 

v boji proti dopingu140, které vybízí k mezinárodní spolupráci především 

s Mezinárodním olympijským výborem. Dále to byla Evropská komise, která ještě před 

formální legislativní regulací mezinárodního boje proti dopingu skrze UNESCO, 

vyzývala ve svém Sdělení o plánu podpory Společenství v boji proti dopingu ve 

sportu141 k úzké spolupráci členských států a dále ke spolupráci s WADA, tímto tehdy 

novým partnerem pro boj s dopingem ve sportu. V neposlední řadě to byl i Evropský 

                                                 
139 Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 15. 
140 Úř. věst. C 44, 19.2.1992, s. 1. 
141 EUROPEAN COMMISSION. Community support plan to combat doping in sport 1999. Brussels: 
COM(1999) 643 final, 44 s. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51999DC0643&from=EN. 
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parlament, který svými usneseními z let 1999142 a 2006143 opakovaně vyzývá 

k přistoupení EU jako celku k mezinárodním úmluvám. 

Ze strategických dokumentů sportovní politiky se téma boje proti dopingu ve sportu 

objevuje jak v bílé knize (2007), ve sdělení Evropské komise (2011), tak v neposlední 

řadě v prvním pracovním plánu Rady (2011). Posledně jmenovaný dokument zavedl 

odbornou skupinu, která připravila 3 příspěvky EU k konzultaci revize Mezinárodního 

antidopingového kodexu, což je mezinárodní nástroj podporující boj proti dopingu 

a harmonizující klíčové oblasti tohoto boje. 

5.3.2.1  Závěry/Usnesení Rady - úloha EU v mezinárodním boji proti dopingu 

Závěry Rady o úloze EU v oblasti mezinárodního boje proti dopingu144 je text týkající 

se zavedení účinné koordinace postojů členských států EU v otázce mezinárodního boje 

proti dopingu ve sportu v souvislosti se zasedáními Mezinárodní anti-dopingové 

agentury. Otázka boje proti dopingu je EU deklarována jako oblast, kde je spolupráce 

vnímána jako přinášející evropskou přidanou hodnotu. Je zde také vyzdvihnuta nutnost 

loajální spolupráce členských států. 

Úroveň kooperace a formát zastoupení členských států EU na jednáních 

o antidopingových otázkách při zasedáních WADA byla dále zpřesněna a šířeji 

rozpracována v dokumentu Usnesení Rady o zastoupení členských států EU ve Správní 

radě Světové antidopingové agentury (WADA) a o koordinaci postojů EU a jejích 

členských států před zasedáními této agentury145. 

Zastupování členských států EU ve Správní radě WADA se tak na základě zmíněného 

usnesení provádí na úrovni ministrů a místa zástupců se rozdělují následovně: jedno 

místo pro jeden členský stát ze stávajícího předsednického tria, jedno místo pro jeden 

členský stát z nadcházejícího předsednického tria a jedno místo je společně vyčleněno 

členským státům pro osobu odpovídající za oblast sportu na úrovni ministra 

s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi - tzv. odborník na vládní úrovni. 

                                                 
142 Úř. věst. C 98, 1.4.1999, s. 1. 
143 Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 590. 
144 Úř. věst. C 324, 01.12.2010, s. 18. 
145 Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 7. 
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5.3.2.2  Závěry Rady o boji proti dopingu v rekreačním sportu 

Doposud posledním vypracovaným a ministry EU schváleným dokumentem z oblasti 

boje proti dopingu je text týkající se boje proti dopingu v rekreačním sportu146. 

Text připomíná, že ačkoli mezinárodní boj proti dopingu a jeho struktury spolupráce 

jsou velmi dobře a efektivně organizovány a provázány, dopingová problematika 

v rekreačním sportu je ve svých začátcích. Závěry tak mají především vyslat politický 

signál a deklarovat, že Evropská unie je odhodlána se na tuto problematiku v rámci 

svých pravomocí ochrany fyzické a mravní integrity sportovců dále zaměřit. 

Jednou z konkrétních činností, ke kterým dokument Evropskou komisi vybízí, je 

vypracování studie zaměřené na „získání souboru podkladů, který bude základem pro 

politiky vypracované za účelem boje proti dopingu v rekreačním sportu, včetně 

prostřednictvím shromažďování informací o užívání dopingových látek v rekreačním 

sportu v  členských státech EU“147. Členské státy tak přímo Komisi pobízí, aby ze 

zdrojů EU uvolnila prostředky na financování studie zaměřené na „oblast sportu“. 

V souvislosti s oblastí boje proti dopingu v rekreačním sportu byla také dánským 

předsednictvím Radě EU148, za jehož pomyslného vedení byl text vypracován 

a schválen, uspořádána k dané problematice mezinárodní konference149. 

5.3.2.3  Budoucí aktivity 

Lze předpokládat, že koordinace pozic před jednáním WADA a koordinace zastoupení 

EU v orgánech WADA bude pokračovat i v nadcházejících obdobích. Komise bude dle 

vlastního plánu „spolupracovat s členskými státy, aby společně zajistily, že všechna 

pravidla a postupy týkající se nového Světového antidopingového kodexu jsou v souladu 

s právem EU a vizí EU pro sportovce přívětivého antidopingového systému“150. 

5.3.3  Manipulace s výsledky sportovních soutěží 

V posledních letech byl sport v Evropě zasažen vlnou skandálů souvisejících 

s manipulacemi s výsledky zápasů. Tento vážný problém narušuje integritu soutěží 

a poškozuje základní cíle sportovního odvětví. 

                                                 
146 Úř. věst. C 169, 15.06.2012, s. 9. 
147 Úř. věst. C 169, 15.06.2012, s. 10. 
148 Dánské předsednictví Radě EU, 1.1.2012 - 30.6.2012. 
149 SPORTVISION2012, Copenhagen (19.-20.03.2012). 
150 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Doping [online]. 2014 [cit. 2014-09-01]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/doping_en.htm. 
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EU vyjádřila obavy související s tímto problémem již ve Sdělení Komise o rozvoji 

evropského rozměru sportu a dále v rámci řady dokumentů, které se netýkají primárně 

oblasti sportu, ale oblasti sázek. Jako konkrétní podklad k opatřením na úrovni EU má 

sloužit Komisí zadaná studie mapující situaci na poli trestního práva a postižitelnosti 

manipulace v rámci jednotlivých členských států151. 

Ze zmíněné studie vyplývá, že některé členské státy152 postihují toto nezákonné jednání 

v rámci protikorupčních právních předpisů, neboť manipulaci s výsledky zápasů je 

možno brát jako širší trestnou činnost související s podvodem, praním špinavých peněz, 

nelegálním sázením a dalšími druhy závažné organizované trestné činnosti. 

5.3.3.1  Závěry Rady o boji proti manipulaci s výsledky zápasů 

Konkrétní dokument přijala v reakci na vývoj v evropském sportu Rada, a to ve formě 

Závěrů o boji proti manipulaci s výsledky zápasů153, v nichž identifikovala manipulaci 

s výsledky sportovních zápasů jako jednu z nejzávažnějších hrozeb pro sport a vyzvala 

sportovní hnutí, orgány veřejné správy a provozovatele sázkových her k přijetí 

společných opatření. 

5.3.3.2  Spolupráce s Radou Evropy 

Na základě doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 22. září 2011 o podpoře 

integrity sportu proti manipulaci se sportovními výsledky a na základě výsledků 

12. zasedání konference ministrů pro sport Rady Evropy (Bělehrad, 15. března 2012) 

vyzvala Rada Evropy uskupení EPAS, aby ve spolupráci s EU zahájilo jednání 

o mezinárodní úmluvě o boji proti manipulaci se sportovními výsledky. Dne 13. června 

2012 tuto výzvu podpořil i Výbor ministrů Rady Evropy. V průběhu léta 2012 uskupení 

EPAS vyzvalo státy, které jsou smluvními stranami Evropské kulturní úmluvy, aby 

vyjádřily svůj zájem o účast v mezinárodním vyjednávání. 

Dne 13. listopadu 2012 předložila Evropská komise Radě doporučení pro rozhodnutí, 

kterým se Komise zmocňuje, aby se jménem EU účastnila jednání o mezinárodní 

úmluvě Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními výsledky. Komise svou 

                                                 
151 KEA EUROPEAN AFFAIRS. Match-fixing in sport: A mapping of criminal law provisions in EU 27. 
2012, 124 s. Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-sports-fraud-final-version_en.pdf. 
152 V ČR je postižitelnost samotné manipulace se sportovními výsledky plně pokryt národním trestním 
právem (např.: podvod, úplatkářství, legalizace výnosů z trestné činnosti, krácení daně, poplatku a 
podobné povinné platby). 
153 Úř. věst. C 378, 23.12.2011, s. 1. 
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účastí chtěla zajistit, že nová mezinárodní úmluva bude v souladu s právními předpisy 

EU. Toto rozhodnutí o udělení mandátu Komisi nakonec Rada přijala154. 

Závazky vyplývající z mezinárodní úmluvy se týkají zejména oblastí zachování 

integrity sportu; svobody poskytování služeb a práva usazování související s manipulací 

se sportovními výsledky a sázením na sportovní soutěže; justiční a policejní spolupráce 

související s manipulací se sportovními výsledky a oblasti ochrana údajů. 

5.3.3.3  Budoucí aktivity 

Výsledný text výše zmíněné úmluvy Rady Evropy byl schválen 9. července Výborem 

delegátů minstrů Rady Evropy a úmluva bude otevřena k přistoupení 18. září 2014. 

Evropská komise dosud neindikoval, zda členským státům doporučí k úmluvě 

přistoupit.  

Co s týče dalších aktivit, v rámci druhého pracovního plánu ustavila Rada odbornou 

skupinu, která se v rámci svého mandátu bude zabývat sestavením doporučení 

týkajících se osvědčených postupů v oblasti předcházení manipulaci s výsledky zápasů. 

5.3.4  Řádná správa v oblasti sportu 

Již bílá kniha Komise zmiňuje, že samoregulací je sportovní prostředí schopno poradit 

si s většinou problémů, které sport ovlivňují155. Komise následně téma řádné správy 

zmiňuje ve svém sdělení, přičemž řádnou správu spatřuje jako „podmínku pro 

autonomii a samoregulaci sportovních organizací“156. Spíše však než tvorbou 

politických dokumentů se Komise snaží podporovat oblast řádné správy financováním 

projektů na její rozvoj, toto téma však bude rozpracováno v kapitole věnované 

financování sportu ze zdrojů EU. 

Konkrétními doporučeními jak dosáhnout ve sportovních organizacích řádné správy se 

zabývala k tomuto tématu prvním pracovním plánem zřízená odborná skupina. Skupina 

odborníků vypracovala a následně Radě skrze Pracovní skupinu pro sport představila 

Zásady řádné správy. Řádná správa je dle tohoto dokumentu157 definována jako rámec 

a pravidla chování, ve kterých sportovní organizace stanovují politiku, provádějí 

                                                 
154 Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 62. 
155 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU EK. Bílá kniha o sportu. 
Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007, s. 24. ISBN 978-927-9065-477. 
156 EVROPSKÁ KOMISE. KOM(2011) 12. Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu. 
Brusel: Publications Office, 18.01.2011, s. 10. 
157 Prezentováno Pracovní skupině pro sport, Brusel, 17.07.2013. 
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strategické cíle, spolupracují se zúčastněnými subjekty, sledují výsledky, hodnotí a řídí 

rizika a podávají zprávy svým správním orgánům o svých aktivitách a pokroku, včetně 

vytváření účinné, udržitelné a vyrovnané sportovní politiky a předpisů. Zásady mj. 

vyzývají sportovní organizace ke tvorbě etických kodexů a kodexů chování. 

5.3.4.1  Budoucí aktivity 

Druhý pracovní plán ponechává jako jednu ze svých pracovních forem i odbornou 

skupinu k řádné správě. Tato odborná skupina má mandát monitorovat naplňování 

uvedených zásad sportovními organizacemi a napomáhat při prosazování těchto zásad. 

5.3.5  Volný pohyb osob a činnost sportovních agentů 

Jak již bylo zmíněno v textu výše, článek 45 SFEU garantuje v rámci Unie volný pohyb 

pracovníků z členských států. V rámci EU je tak z pozice dohledu nad dodržováním 

unijní legislativy povinností zejména Komise bdít nad aplikací tohoto práva do oblasti 

sportu. 

Téma aplikace a dopady ustanovení o volném pohybu pracovníků na oblast sportu bylo 

předmětem judikatury Soudního dvora Evropské unie již v 70. letech 20. století. 

Rozsudky v kauzách Walware a Koch158 a Dona versus Mantero159, které prokázaly 

nesoulad předpisů sportovních organizací s právem EU na volný pohyb pracovníků či 

zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti, lze považovat za průlomové. 

Dalším stěžejním rozhodnutím Soudního dvora je rozhodnutí v kauze Bosman160, které 

jasně deklaruje rozpor tehdejších přestupových pravidel týkajících se nutnosti uhradit 

odstupné za přestup profesionálního hráče v rámci dvou států EU, a sice po vypršení 

jeho kontraktu. V rámci tohoto rozsudku byly též Soudním dvorem zpochybněny kvóty 

některých evropských soutěží určující maximální počty hráčů z jiných členských státu 

EU a byly označeny za diskriminační. 

Sama Evropská komise ve své bílé knize poněkud okrajově, avšak ve sdělení zcela 

konkrétně vymezuje pravidla pro volný pohyb a státní příslušnost sportovců. Komise 

                                                 
158 Rozsudek ESD ze dne 12. prosince 1974, věc C-36/74. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0036. 
159 Rozsudek ESD ze dne 14. července 1976, věc C-13/76. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0013. 
160 Rozsudek ESD ze dne 15. prosince 1995, věc C-415/93. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993J0415. 
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zde dává jasně najevo, že i když bere v úvahu zvláštní charakteristiky sportu, usiluje 

zejména o dosažení nediskriminujícího sportovního prostředí v EU161. 

Některé další upřesňující a potvrzující výnosy Soudního dvora Evropské unie 

následovaly, nicméně pro účely této práce lze pravidla o volném pohybu shrnout tak, že 

zásada rovného zacházení se vztahuje na sport obecně a zakazuje jakoukoli přímou 

diskriminaci na základě státní příslušnosti. „V praxi může být volný pohyb sportovců 

předmětem přiměřených omezení pouze v právu na výběr domácích sportovců do 

národních družstev; při stanovování termínů pro přestupy hráčů v kolektivních 

sportech; při tvorbě pravidel týkajících se náhrady za výchovu a výcvik mladých 

hráčů.“162 

Co se týče souvisejícího tématu činnosti sportovních agentů, Evropská komise si v této 

oblasti nechala zhotovit dvě studie. První z nich, Studie o sportovních agentech 

v Evropské unii163, provedla analýzu situace sportovních agentů v jednotlivých 

členských státech. Druhá ze studií, Hospodářské a právní aspekty přestupů hráčů164, 

ukázala, že „transferové systémy přijaté sportovními organizacemi činnými v týmových 

sportech mohou pomoci zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž“165. 

Co se týče činností Rady, lze vyzdvihnout její příspěvek skrze práci odborné skupiny 

pro řádnou správu v oblasti sportu, která vypracovala soubor doporučení týkajících se 

dohledu nad činností agentů a nad přestupy hráčů166. Z konkrétních doporučení lze 

zejména vyzdvihnout doporučení sportovním organizacím zvážit přísnější postihy 

agentů za přestupy hráčů pod příslušnou věkovou hranicí či zavedení legislativních 

opatření a dohod na úrovni EU se třetími zeměmi týkající se monitoringu a postihů 

neregulované činnosti sportovních agentů. 

                                                 
161 EVROPSKÁ KOMISE. KOM(2011) 12. Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu. 
Brusel: Publications Office, 18.01.2011, s. 12. 
162 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Free Movement of Sportspeople [online]. 2014 [cit. 2014-09-
01]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/sport/policy/organisation_of_sport/free_movement_sport_people_en.htm. 
163 KEA – CDES – EOSE. Study on sports agents in the European Union. 2009. 
164 KEA – CDES. Study on the economic and legal aspects of transfers of players. 2013. 
165 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Transfers and sports agents [online]. 2014 [cit. 2014-09-01]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/policy/organisation_of_sport/transfers_en.htm. 
166 Prezentováno Pracovní skupině pro sport, Brusel, 18.03.2014. 
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5.3.5.1  Budoucí aktivity 

Co se týče oblasti volného pohybu a činnosti sportovních agentů v rámci EU, lze 

vyjádřit přesvědčení, že snahy o zprůhlednění a jasné vymezení pomyslných mantinelů, 

které unijní právo přináší, bude pokračovat i v následujícím období. Žádné konkrétní 

cíle však ve druhém pracovním plánu EU stanoveny nebyly. 

5.4  Politika EU v oblasti hospodářský rozměr sportu 

Tvorbou politiky v oblasti hospodářského rozměru sportu se Unie snaží vyzdvihnout 

potenciál tohoto odvětví. Tento tematický celek, jak již bylo zmíněno v textu výše, patří 

mezi prioritní také v souvislosti se snahami EU o tvorbu fakticky podložených politik 

v oblasti sportu.  

5.4.1  Hospodářský přínos odvětví sportu 

V rámci strategických dokumentů EU pro oblast sportu byla oblast hospodářského 

přínosu sportu rozpracována jak v Bílé knize o sportu, ve Sdělení Komise o rozvoji 

evropského rozměru v oblasti sportu, tak i v Pracovním plánu EU v oblasti sportu na 

období 2011 - 2014. V posledním jmenovaném textu je poukázáno na význam vytváření 

fakticky podložené politiky v oblasti sportu, což vedlo k vytvoření odborné skupiny pro 

sportovní statistiku. 

Zmíněná odborná skupina vypracovala hned dva klíčové výstupy. Prvním z těchto 

výstupů jsou politická doporučení, která zohledňují výsledky vlastní Studie o přínosu 

sportu k hospodářskému růstu a zaměstnanosti v EU; druhým výstupem byla příručku 

pro vnitrostátní statistické úřady o zřizování tzv. satelitních účtů pro sport, tj. 

statistických rámců pro měření hospodářského výkonu sportu167. 

5.4.1.1  Závěry Rady o posilování podkladů pro tvorbu politik v oblasti sportu 

Na základě výše zmíněných výstupů odborné skupiny a po jednáních v rámci formací 

Rady, ministři odpovědní za oblast sportu přijali Závěry Rady o posilování podkladů 

pro tvorbu politik v oblasti sportu. Dle tohoto politického nelegislativního textu168 by 

členské státy s podporou Komise měly pokračovat ve vytváření satelitních účtů pro 

sport a podporovat iniciativy zaměřené na zlepšení sběru a šíření informací a údajů 

týkajících se sportu, jelikož sběr údajů v oblasti sportu může zlepšit srovnatelnost těchto 

                                                 
167 Oba výstupy prezentovány Pracovní skupině pro sport, Brusel, 9.10.2012. 
168 Úř. věst. C 393, 19.12.2012, s. 20. 
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údajů a přispět tak k posílení faktické základny z oblasti sociálních a hospodářských 

aspektů sportu. 

Členské státy by dle závěrů rovněž měly usilovat o zlepšení spolupráce mezi 

příslušnými statistickými institucemi. Cílem je prokázat fakt, že sport přispívá 

k evropskému hospodářství a je významným hybatelem růstu a zaměstnanosti, zároveň 

však zajišťuje sociální soudržnost. 

5.4.1.2  Závěry Rady o přínosu sportu k hospodářství EU 

Následně se tématem hospodářského přínosu sportu zabývala Rada ve svých Závěrech 

o přínosu sportu k hospodářství EU, zejména při řešení nezaměstnanosti mládeže 

a sociálního začlenění, které byly přijaty v listopadu 2013. Závěry konstatují169, že 

sportovní odvětví je přínosem pro hospodářský růst, zaměstnanost a sociální začlenění, 

čímž přispívá k dosahování cílů strategie Evropa 2020. Sport je dle závěrů odvětvím 

velmi odolným i v době krize a má pozitivní dopad na rozvoj dalších odvětví. 

Členské státy by měly podporovat výměnu osvědčených postupů a zkušeností týkajících 

se účasti ve sportu zejména mimo rámec formálního vzdělávání a v rámci dobrovolných 

aktivit, podporovat politické iniciativy zaměřené na rozvoj dovedností získaných 

prostřednictvím sportu, které mohou přispět k zaměstnanosti, zlepšit vzdělávání 

budoucích sportovních profesionálů i dobrovolníků, jehož výsledky budou uznávány 

a začleněny do národních kvalifikačních rámců, podporovat strategické investování do 

sportu, mj. prostřednictvím finančních nástrojů a programů EU, a podporovat účinnou 

spolupráci mezi veřejnými orgány ve všech odvětvích. 

Z úkolů určených pro Komisi vyplývá, že by měla podporovat členské státy v úsilí 

o provádění cílů těchto závěrů, zejména v plném využívání finančních nástrojů 

a programů EU, prostřednictvím dialogu a iniciativ ve spolupráci s klíčovými 

zúčastněnými subjekty, uspořádat průřezový seminář a vypracovat studii o přínosu 

sportu k řešení problematiky nezaměstnanosti mladých lidí. 

5.4.1.3  Budoucí aktivity 

Tématem hospodářského rozměru sportu se bude Evropská unie zabývat i nadále, neboť 

i pro období 2014-2017, které je pokryto druhým pracovním plánem, je zřízena odborná 

skupina zabývající se hospodářským rozměrem. Jejím úkolem je vypracování 

                                                 
169 Úř. věst. C 32, 4.2.2014, s. 2. 
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expertních doporučení pro přesné stanovení hospodářského přínosu sportu v návaznosti 

na dosud zřízené satelitní účty pro sport v některých členských státech EU. 

Rada zároveň v současné době připravuje návrh závěrů o sportu jako hnací síle inovací 

a hospodářského růstu, které by měly sport, zejména profesionální a elitní, vyzdvihnout 

jako zdroj inovací, které přispívají k rozvoji dalších oblastí. Tento politický dokument 

by měla Rada schválit v listopadu 2014. 

5.4.2  Pravidla veřejné podpory 

Jako další z oblastí, ve které je aktivní především Komise, jakožto tzv. ochránce 

Smlouvy o fungování EU, je oblast dodržování pravidel pro poskytování státní podpory 

jednotlivými členskými státy. Jak již bylo zmíněno, některé odhady a studie přisuzují 

oblasti sportu EU výkonnost až ve výši 3,7 % HDP celé Evropské unie170, což je 

srovnatelné s oblastmi jakými jsou zemědělství či rybolov. 

Smlouva o fungování Evropské unie, konkrétně její článek 107, odst. 1 stanovuje, že 

„podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které 

narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky 

nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, 

neslučitelné s vnitřním trhem“. Odstavce 2 a 3 zmíněného článku dále poskytují 

výjimky z tohoto pravidla, přičemž posouzení slučitelnosti s vnitřním trhem EU je na 

posouzení právě Evropské komise. Komise dle prováděcího nařízení k článku 108 

SFEU posuzuje, zda se vůbec jedná o veřejnou podporu. Toto nařízení171 stanoví, že 

o veřejnou podporu se jedná, pakliže je splněno všech pět podmínek, a sice: 

- byly použity státní prostředky; 

- subjekt získal přidělením podpory hospodářskou výhodu; 

- selektivnost - podpora zvýhodňuje určité podniky/určitá odvětví; 

- poskytnutí podpory má vliv na hospodářskou soutěž; 

- poskytnutí podpory má vliv na obchod mezi členskými státy. 

Členské státy zpravidla poskytují podporu v rámci předem určeného režimu, který trvá 

na dobu určitou či neurčitou, z toho důvodu má být Evropská komise dle článku 108 

                                                 
170 EUROPEAN COMMISSION. Competition: Sports overview [online]. 2014 [cit. 2014-07-31]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/sectors/sports/overview_en.html. 
171 Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. 
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SFEU členskými státy včas informována (tzv. proces notifikace) o záměrech poskytnout 

podporu, aby mohla provést posouzení slučitelnosti dané podpory s vnitřním trhem 

Evropské unie. Evropská komise posoudí míru narušení hospodářské soutěže 

zvýhodněním dotovaného subjektu nad subjektem jiným, přičemž specifická povaha 

sportu a cíle podpory oblasti sportu jakožto oblasti zdraví prospěšné a v oblasti sportu 

na základní úrovni v principu neziskové, jsou zpravidla silným argumentem pro 

schválení podpory a prohlášení její slučitelnosti s vnitřním trhem EU.172 

5.4.2.1  Nařízení Komise o slučitelnosti s vnitřním trhem, tzv. blokové výjimky 

Sport je tímto nařízením173, konkrétně v odstavci 12, článek 5, v určitých případech tj. 

živelní pohromy (obnova sportovní infrastruktury po povodních) a výstavba 

a modernizace infrastruktury pro rekreační sportovní účely vyjmut z povinnosti 

notifikovat Komisi o přidělení státní podpory. Programy podpory oblasti sportu nadále 

spadají do notifikační povinnosti, nicméně tímto vyjmutím jeho části od 1.7.2014 

dochází ke zjednodušení možnosti nasměrování státní podpory potřebným subjektům, 

které plní cíle státní politiky v oblasti sportu v rámci jednotlivých členských států. 

5.4.2.2  Budoucí aktivity 

Evropská komise vydala manuál174 pro lepší orientaci v oblasti pravidel veřejné 

podpory. Zmíněný manuál si klade za cíl zprůhlednit pravidla a poskytnout členským 

státům návod, jakým způsobem provádět notifikační proces a čeho se při tvorbě 

dotačních programů předem za účelem slučitelnosti s vnitřním trhem vyvarovat. 

Z budoucích aktivit tak lze předpokládat nárůst počtu oznámení o státní podpoře, 

přičemž Komise dle interních sdělení chystá manuál týkající se podpor přímo v oblasti 

sportu.  

5.4.3  Udržitelné financování sportu 

Tématem udržitelného financování sportu se Evropská unie zabývá na základě své 

kompetence přispívat k řešení nadnárodní evropské sportovní problematiky. Záměrem 

konceptu udržitelného financování je dosáhnout vyrovnaného a především dlouhodobě 

udržitelného způsobu nakládání se zdroji a financování sportovních organizací. Řada 

                                                 
172 Viz například rozhodnutí EK ve věci (SA.33575 (2013/NN)) Státní podpory pro nezisková sportovní 
zařízení od ústředních vládních institucí ze dne 11.6.2014. 
173 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1. 
174 EUROPEAN COMMISSION. State Aid Manual of Procedures. Luxembourg,: Publications Office of 
the European Union, 2013, 256 s. ISBN 978-92-79-30849-9. 
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sportovních organizací je soběstačná, resp. některá sportovní, zejména profesionální 

a elitní, odvětví jsou schopna svou činnost dlouhodobě zajistit a generovat příjmy. 

Cílem Evropské unie je, při dodržení a respektování principu autonomie sportu, aby 

i méně divácky a sponzorsky atraktivní sportovní odvětví měla šancí přežít a udržet 

svou veřejně prospěšnou činnost. 

Evropská komise otevřela téma udržitelného financování již v bílé knize, ve které se 

zavázala zadat studii týkající se financování sportu na základní úrovni. Ve svém sdělení, 

které představila o čtyři roky později, již pracovala s výsledky této studie175, přičemž 

vyzývá k nalezení způsobu přerozdělení části příjmů ze sportu profesionálního do 

sportu amatérského, resp. na základní úrovni. 

Tématu byla přiřazena priorita i v rámci prvního pracovního plánu Evropské unie 

schváleného Radou, přičemž odborná skupina k tématu udržitelného financování 

vypracovala doporučením jakým způsobem zajistit mechanizmy finanční solidarity 

v oblasti sportu. Z výsledků176 plyne, že členské státy by měly podporovat tvorbu 

přerozdělovacích mechanizmů a jejich implementaci sportovními organizacemi. 

Dosáhnout těchto výsledků mohou například podmíněním státní podpory. Evropská 

komise a členské státy by zároveň měly přehodnotit systém odvodů daní za účelem 

zohlednění specifické povahy sportu pro všechny a jeho přínosných funkcí pro 

společnost. Evropská komise je těmito doporučeními vyzývána k zahrnutí sportu na 

základní úrovni do programů finanční podpory ze zdrojů Evropské unie. 

5.4.3.1  Budoucí aktivity 

Z budoucích aktivit v této oblasti politik lze především vyzdvihnout plánované 

memorandum Evropské komise a UEFA týkající se deklarace o finančního fair play 

v tomto sportovním odvětví. Mělo by jít o deklarativní politický signál, že toto jedno 

z nejpopulárnějších sportovních odvětví bere mechanizmy udržitelného financování 

velmi vážně. 

Na téma udržitelného financování myslí i druhý pracovní plán Unie v oblasti sportu, 

přičemž navazuje na práci předešlé výše zmíněné odborné skupiny a pověřuje odbornou 

skupinu k hospodářskému rozměru sportu vypracováním pokynů ke stimulaci 

transparentního a dlouhodobého investování do sportu. 

                                                 
175 CDES – Eurostratégies. Study on the funding of grassroots sports in the EU: Final report. 2010. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/services/sport/study_en.htm. 
176 Prezentováno Pracovní skupině pro sport, Brusel, 30.01.2013. 
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5.4.4  Odkaz významných sportovních akcí 

Tématem odkazu významných sportovních akcí, a to zejména hospodářským 

a společenským, se Unie zabývá poměrně krátce. Podnětem pro zařazení tohoto tématu 

je v posledních letech nastolený trend177 vynakládání značných finančních objemů 

v souvislosti s pořádáním velkých sportovních akcí. Zároveň byla podnětem informace 

o potlačování lidských práv v souvislosti s pořádáním XXII. zimních olympijských her 

v Soči. V reakci na tyto informace vydalo 19 členských států178 Evropské unie 

prohlášení o nutnosti bojovat proti diskriminaci při významných sportovních 

událostech. Vyzvaly zároveň Evropskou komisi, aby se k tomuto prohlášení přidala 

a zvážila budoucí politické kroky. 

5.4.4.1  Budoucí aktivity 

V souvislosti s uvedenými politickými podněty Rada zařadila téma odkazu významných 

sportovních akcí mezi prioritní témata pro období druhého pracovního plánu Unie 

v oblasti sportu. Jedna z vytvořených odborných skupin, konkrétně odborná skupina 

zabývající se hospodářským rozměrem sportu, byla pověřena vypracováním doporučení 

týkajících se významných sportovních akcí a jejich sociálního, hospodářského 

a environmentálního odkazu. 

5.4.5  Mediální práva a práva duševního vlastnictví 

Oblast mediálních práv v EU spadá zpravidla do formací Evropské komise, které mají 

v gesci vnitřní trh a hospodářskou soutěž, nicméně dopady a aplikaci ustanovení na 

oblast sportu jsou patrné. 

Co se týče oblasti duševního vlastnictví, Evropský soudní dvůr prohlásil, že „sportovní 

utkání nelze považovat za duševní výtvor, který by bylo možno kvalifikovat jako dílo ve 

smyslu směrnice o autorském právu“179. Soud nicméně v dalších odstavcích 

odůvodňujících rozsudek prohlásil, že ačkoli není možné chránit sportovní utkání 

autorským právem, mohou členské státy na ochranu sportovních událostí zavést vlastní 

specifická legislativní opatření s autorským právem srovnatelná. 

                                                 
177 FLYVBJERG, Bent a Allison STEWART. Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the 
Olympics 1960-2012. ISBN http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2238053. 
178 Dopis 19 ČS EU komisařce Androulle Vassiliou ze dne 21.11.2013. 
179 Rozsudek ESD ze dne 4. října 2011, ve spojených věcech C‑403/08 a C‑429/08. Dostupné z: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=163797. 
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5.4.5.1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady k vysílacím právům 

Zcela zásadní význam pro oblast vysílacích práv má směrnice180, která ve svém článku 

3j stanoví, že členské státy Unie mohou Komisi předložit seznam událostí velkého 

významu, kterým má být umožněno vysílání v rámci veřejně dostupného televizního 

kanálu. V praxi toto ustanovení znamená, že v případě, že členský stát zahrne danou 

sportovní událost mezi akce velkého významu pro jeho občany, není umožněn prodej 

exkluzivních práv subjektu veřejně nedostupnému (zpravidla předplacené mediální 

vysílání). Cílem ustanovení a de facto i výsledkem tak je, že veřejnosti není upřeno 

právo sledovat sportovní akci velkého významu. 

5.4.5.2  Budoucí aktivity 

Z budoucích plánovaných aktivit, které v této oblasti Komise zamýšlí, je dokončení 

a publikování studie zadané v roce 2012. Tato studie na téma práva pořadatelů 

sportovních akcí.by měla být dle dostupných informací dokončena v roce 2014.  

5.5  Politika EU v oblasti sport a společnost 

„Evropská unie věří, že sport hraje důležitou roli, a to nejen pro zdraví a kondici 

jednotlivce, ale také při formování širší evropské společnosti.“181 Principy a priority, 

které do této oblasti politiky spadají, mají především zajistit vyšší účast na sportu 

a pohybové aktivitě, stimulovat sociální začlenění skrze sport a celkově přispět 

k rozvoji evropské sportovní identity. 

5.5.1  Zdraví prospěšná pohybová aktivita 

Lze tvrdit, že jedním ze základních významů, které pohybová aktivita společnosti 

nabízí, je rozvoj fyzické zdatnosti, předcházení řadě civilizačních chorob a ochrana 

zdraví. Politická opatření, která Unie na podporu pohybové aktivity do této chvíle 

přijala, je řada. 

Jako jedna ze stěžejních oblastí bylo toto téma rozpracováno ve všech dosavadních 

strategických dokumentech, které byly v textu výše rozpracovány. 

                                                 
180 Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27. 
181 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Societal role [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/index_en.htm. 
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5.5.1.1  Pokyny EU pro pohybovou aktivitu 

Ke konkrétním výstupům vedla tato opatření již v roce 2008, kdy pracovní skupina 

Evropské komise složená z odborníků z některých členských států vypracovala 

dokument. Pokyny EU pro pohybovou aktivitu. 

Pokyny182 nabízejí konkrétní návrhy opatření, jakými stimulovat pohybovou aktivitu 

občanů v každodenním životě. Pokyny jsou určeny především členským státům za 

účelem mezioborového přístupu a vytváření opatření a strategií napříč sektory sportu, 

veřejného zdraví, vzdělávání, životního prostředí, místního rozvoje a dopravy. 

5.5.1.2  Závěry Rady o podpoře tělesné aktivity upevňující zdraví 

Pokyny pro pohybovou aktivitu vyústily v politický dokument Rady a pojmenovaly 

pohybovou aktivitu jako jeden z nejúčinnějších způsobů, jak předcházet nepřenosným 

chorobám a jak bojovat s obezitou. Závěry183 citují Světovou zdravotnickou organizaci 

a její tvrzení, že nedostatek fyzické aktivity má negativní dopad nejen na lidské zdraví, 

ale v širším kontextu také na systémy veřejného zdraví a národní hospodářství. Jako 

prevence má fyzická aktivita pozitivní vliv na všechny věkové skupiny, především však 

na současnou stárnoucí populaci, a udržování vysoké kvality života.  

Členské státy EU by měly dle závěrů rozvíjet strategie a průřezové politiky zaměřené na 

podporu pohybové aktivity upevňující zdraví, podporovat činnost sportovních 

organizací a klubů, začlenit pohybovou aktivitu do národních strategií týkajících se 

zdravého stárnutí, podporovat spolupráci mezi relevantními odvětvími a pořádat 

osvětové kampaně na podporu pohybové aktivity. 

5.5.1.3  Doporučení Rady o podpoře zdraví prospěšné pohybové aktivity 

Právě na základě výše zmíněných závěrů vypracovala Evropská komise návrh 

Doporučení Rady o podpoře zdraví prospěšné pohybové aktivity ve všech odvětvích. 

Právní základ tohoto doporučení spočívá ve článcích 165 a 168 SFEU, které Unii 

umožňují v oblasti sportu přispívat ke zdůraznění evropské sportovní problematiky 

a v oblasti veřejného zdraví svou činností doplňovat politiku členských států se 

zaměřením na zlepšování veřejného zdraví. Oba zmíněné články svěřují Radě v obou 

oblastech kompetenci přijímat na návrh EK doporučení, které je nejvyšším stupněm 

                                                 
182 EVROPSKÁ KOMISE: PRACOVNÍ SKUPINA SPORT A ZDRAVÍ. Pokyny EU pro pohybovou 
aktivitu. Brusel, 2008, 36 s. Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu-physical-
activity-guidelines-2008_cs.pdf. 
183 Úř. věst. C 393, 19.12.2012, s. 22. 



62 
 

nelegislativního dokumentu v rámci EU. Přijatá doporučení však nemají na základě 

článku 288 SFEU závazný charakter. 

Toto v oblasti sportu na poli EU zcela první doporučení Rady184 poukazuje na zmíněné 

pokyny EU jako na vhodný základ pro tvorbu politik a národních strategií napříč všemi 

relevantními odvětvími. Mimo to, že by členské státy dle doporučení měly vypracovat 

a rozvíjet mezioborové strategie a zavést příslušné akční plány zaměřené na podporu 

zdraví prospěšné pohybové aktivity, také doporučení zavádí jednoduchý rámec 

monitorování skrze národní kontaktní místa pro pohybovou aktivitu185. 

5.5.1.4  Studie Eurobarometr 

V neposlední řadě je nezbytné zmínit práci odborné skupiny sport, zdraví a účast, která 

byla zřízena prvním pracovním plánem. Skupina v rámci svého mandátu podala 

doporučení pro implementaci zde již několikrát zmíněných pro EU stěžejních pokynů 

pro pohybovou aktivitu. Důležitý výstup její práce však lze zároveň spatřit ve 

spolupráci na projektu týkajícího se výzkumu pohybové aktivity v rámci celého regionu 

Evropské unie. 

Statistický úřad Eurobarometer zveřejnil v roce 2014 studii186, která vykazuje trend, že 

občané severských zemí EU (zejména Švédsko, Dánsko, Finsko) patří mezi nejvíce 

pohybově aktivní. Naproti tomu nejvíce pohybově neaktivních občanů vykazují jižní 

státy EU (Bulharsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Itálie). V porovnání se stejným 

výzkumem Eurobarometer konaným v roce 2009 vykazuje Česká republika ve velké 

většině měřených hodnot značné zlepšení (například pohybová aktivita v rámci 

kolektivu v zaměstnání, či pravidelné aktivity ve fitness centrech). 

5.5.1.5  Budoucí aktivity 

Lze předpokládat, že Unie v podpoře pohybové aktivnosti svých občanů na politické 

úrovni nepoleví ani v dalších letech. Jedním z projektů, které jsou na podporu pohybu 

zaměřeny, je iniciativa Evropské komise Evropský týden sportu, ke kterému ji vybídl 

Evropský parlament již ve svém výše zmíněném strategickém dokumentu Usnesení 

                                                 
184 Úř. věst. C 354, 4.12.2013, s. 1. 
185 V ČR od června 2014 Centrum podpory veřejného zdraví při Státním zdravotním ústavu, jmenovitě 
MUDr. Marie Nejedlá. 
186 EUROBAROMETER. Special Eurobarometer 412: “Sport and physical activity”. 2014, 135 s. ISBN 
978-92-79-36836-3. 
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o evropském rozměru v oblasti sportu187. Tento evropský týden by měl být zaveden od 

roku 2015 a měl by podporovat především sportování široké veřejnosti188. 

V rámci druhého pracovního plánu je též na tuto oblast pomýšleno, přičemž plánem 

zřízená odborná skupina zabývající se zdraví prospěšnou pohybovou aktivitou má 

mandát napomáhat členským státům v implementaci  

5.5.2  Dobrovolnictví ve sportu 

Nejen bílá kniha komise, ale především Lisabonská smlouva ve svém článku 165 

pojmenovává dobrovolnictví ve sportu jako klíčový faktor, na němž jsou sportovní 

struktury v Evropské unii založeny. 

Za účelem monitorovat a porozumět strukturám založeným na dobrovolnictví v EU 

měla napomoci studie o dobrovolnictví v EU z roku 2010 financovaná Komisí. Studie 

mimo jiné konstatuje, že za poslední desetiletí došlo k profesionalizaci dobrovolných 

pracovníků a naznačuje též, že situaci dobrovolných pracovníků by v rámci členských 

států EU vyřešila příslušná legislativa189. 

5.5.2.1  Evropský rok dobrovolných činností (2011) 

Za účelem zviditelnění fenoménu dobrovolnictví v celé Evropské unii byl vyhlášen rok 

2011 Rokem dobrovolnictví na podporu aktivního občanství190. Základními principy, 

které měl tento projekt zviditelnit, byly: 

- vytvořit prostředí příznivé pro dobrovolnictví; 

- oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti a zlepšit povědomí o něm. 

5.5.2.2  Závěry Rady o úloze dobrovolných činností ve sportu 

Tyto, ještě během roku 2011, tj. v rámci Evropského roku dobrovolnictví, přijaté, 

závěry Rady vyzdvihují nezpochybnitelnou socioekonomickou funkci dobrovolnictví 

v oblasti sportu. Dobrovolnictví jako takové zároveň přispívá k rozvíjení lidského 

kapitálu a tvorbě kladných sociálních postojů jedince. Členské státy a sportovní 

organizace by měly dle závěrů vytvořit vhodné podmínky pro práci dobrovolníků a ve 

spolupráci s Komisí napomáhat k odstranění překážek pro tuto činnost, vyměňovat si 

                                                 
187 Úř. věst. C 239 E, 20.8.2013, s. 46. 
188 Prezentováno Programovému výboru Erasmus plus, Brusel, 09.07.2014. 
189 GHK INT. Study on Volunteering in the European Union. London, 2010, 326 s. 
190 Úř. věst. L 17, 22.1.2010, s. 43. 
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informace a zkušenosti, zahrnovat tuto formu činnosti do relevantních strategií a nalézt 

vhodné způsoby její podpory.191 

5.5.2.3  Budoucí aktivity 

V rámci druhého pracovního plánu byla ustavena odborná skupina zabývající se řízením 

lidských zdrojů ve sportu, která byla Radou zmocněna k vypracování expertních 

doporučení s cílem podpořit dobrovolnickou činnost ve sportu, včetně osvědčených 

postupů týkajících se právních a daňových mechanismů. Dobrovolnictví tak bude 

i nadále jednou z prioritních oblastí zájmu EU v oblasti sportu. 

5.5.3  Vzdělávání a odborná příprava ve sportu 

Prostřednictvím sportovních aktivit se mohou mladí lidé naučit být součástí kolektivu, 

seznámit se se zásadami fair play či si osvojit každodenní pohyb a zdraví a aktivní 

životní styl. Vše výše zmíněné je principem vzdělávání skrze sport. Za účelem 

podnícení tohoto učebního procesu je více než žádoucí spolupráce s kvalifikovanými 

trenéry a odborníky v tomto odvětví. 

Podpůrná role EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ve sportu je úzce spojena 

s primárním právem Unie na volným pohyb pracovníků. Implementace této priority 

vyžaduje možnost uznávání kvalifikací dosažených v rámci domácího studia. Zajištění 

funkčnosti má za úkol tzv. Evropský kvalifikační rámec192. 

Právě prozkoumání možností propojení národních systémů kvalifikací a EQF byl 

úkolem vycházejícím z prvního pracovního plánu v oblasti sportu. Odborná skupina 

vzdělávání a odborná příprava ve sportu připravila monitorovací zprávy193 o situaci 

v rámci kvalifikací v jednotlivých členských státech, se kterými prozatím formace Rady 

nijak nenakládaly. 

5.5.3.1  Budoucí aktivity 

Další aktivita na úrovni EU je plánována druhým pracovním plánem pro oblast sportu, 

neboť jím zřízená odborná skupina zabývající se řízením lidských zdrojů ve sportu byla 

pověřena vypracováním zprávy o současném stavu ohledně začleňování kvalifikací 

v oblasti sportu do vnitrostátních rámců kvalifikací a EQF. 

                                                 
191 Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 24. 
192 EQF. 
193 Prezentováno Pracovní skupině pro sport, Brusel, 10.10.2013. 
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5.5.4  Sociální začleňování skrze sport 

Potenciál sportu přispívat k sociálnímu začlenění znevýhodněných skupin občanů 

vyzdvihuje již bílá kniha Komise, sdělení Komise či Usnesení Evropského parlamentu 

o evropském rozměru v oblasti sportu. Dokumenty vesměs deklarují, že tyto činnosti 

poskytují příležitosti pro občany z pomyslného okraje společnosti a pro znevýhodněné 

skupiny, jako jsou migranti a osoby ohrožené diskriminací, spolupracovat a začlenit se 

do společnosti. Sport rovněž nabízí například lidem se zdravotním postižením možnost 

předvést svůj talent a bojovat se stereotypy či bojovat s předsudky, rasovou 

nesnášenlivostí a xenofobií. 

5.5.4.1  Závěry Rady o sociálním začleňování skrze sport 

Závěry Rady o úloze sportu jako faktoru přispívajícího k aktivnímu sociálnímu 

začleňování je možné chápat jako stěžejní výsledný dokument aktivit belgického 

předsednictví194, které jako jednu z priorit svého předsedání Radě EU deklarovalo právě 

oblast sociálního začleňování skrze sport. Za hlavní z cílů dokumentu lze považovat 

zřetelné ambice zviditelnit možnosti, které v této oblasti sport, jež je vnímán jako 

„lidská činnost založená na základních společenských, výchovných a kulturních 

hodnotách a faktorem přispívajícím k integraci, zapojení do života společnosti, 

toleranci, přijímání odlišnosti a dodržování pravidel“195, skýtá. Závěry byly 

vypracovány také v návaznosti na vyhlášení roku 2010 evropským rokem boje proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení. 

Za účelem prezentace aktuálních poznatků a výměny osvědčených postupů v souvislosti 

s danou problematikou byla belgickým předsednictvím zároveň uspořádána 

mezinárodní konference196. Pro účely této závěrečné práce není bez významu zmínit 

fakt, že na této konferenci byly v souvislosti s tématikou sociálního začleňování ve 

sportu a skrze sport zevrubně rozpracovány návody a možnosti financování sportovních 

projektů se zaměřením právě na začleňování197 menšin či zdravotně hendikepovaných. 

5.5.4.2  Budoucí aktivity 

V souvislosti s budoucími iniciativami v oblasti sociálního začleňování není v současné 

době plánována žádná konkrétní aktivita. Nicméně, jak bude naznačeno v textu níže, 

                                                 
194 Belgické předsednictví Radě EU, 1.7.2010 - 31.12.2010. 
195 Úř. věst. C 326, 03.12.2010, s. 5. 
196 European Conference on Local Sports Participation, Leuven (13.-14.10.2010). 
197 dále rozpracováno v textu níže. 
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implementace politické priority začleňování skrze sport je stále v popředí zájmu Unie 

a jako takové mají projekty plnící tyto cíle nárok na podporu ze zdrojů Evropské unie. 

5.5.5  Dvojí kariéra sportovců 

Sportovci jsou často nuceni řešit problém jak spojit svou sportovní kariéru se 

vzděláváním či zaměstnáním. Věnovat se sportu na nejvyšší výkonnostní úrovni 

zpravidla vyžaduje časově náročný a intenzivní trénink, což může být obtížné skloubit 

s aktivním přístupem ke vzdělávání, případně s výkonem povolání. Po nutnosti 

spolupracovat na zavedení opatření pro tzv. dvojí kariéru (kariéra sportovní a kariéra po 

ukončení aktivní sportovní dráhy) se vyslovila Komise jak ve své bílé knize tak ve 

sdělení. 

5.5.5.1  Pokyny EU ke dvojí kariéře sportovců 

První pracovní plán Rady, jak již bylo v souvislosti s jinými oblastmi zmíněno, ustavil 

skupinu odborníků k tématu vzdělávání a odborná příprava v oblasti sportu. Tato 

odborná skupina byla vyzvána k vypracování návrhu pokynů k tématu dvojí kariéra 

sportovců. Doporučení, která jsou zmíněna v těchto pokynech198 výše zmíněné odborné 

skupiny, si kladou za cíl přispět ke zlepšení situace v této oblasti napříč Evropskou unií 

a být tak přínosem pro talentované sportovce za účelem skloubit aktivní sportovní 

kariéru a vzdělávání/zaměstnání. 

4.5.5.2  Závěry Rady o dvojí kariéře sportovců 

Politickou deklarací, která vychází z opatření uvedených ve výše zmíněných pokynech, 

jsou v roce 2013 schválené Závěry Rady o dvojí kariéře sportovců. Členské státy by 

měly dle těchto závěrů199 zavést politický rámec v oblasti dvojí kariéry sportovců, 

podporovat spolupráci a dohody mezi všemi zúčastněnými subjekty (orgány veřejné 

správy, sportovními organizacemi, vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli). V oblasti 

vzdělávání jsou pak členské státy vyzývány, aby zajistily, že sportovci budou mít 

právně zajištěnu možnost, aby mohli vhodně kombinovat sportovní činnost 

a vzdělávání, a sice zavedením individuálních vzdělávacích programů. V oblasti 

zaměstnanosti by měly být podporovány akce poskytující informace o službách 

v oblasti zaměstnávání, zavedeny zvláštní programy pro sportovce pracující ve 

veřejném sektoru, posouzena opatření pro řešení komplikací souvisejících 
                                                 
198 EUROPEAN COMMISSION. EU guidelines on dual careers of athletes. Luxembourg: Publications 
Office, 2013, 41 s. ISBN 978-927-9311-628. 
199 Úř. věst. C 168, 14.6.2013, s. 10. 
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s nepravidelnou pracovní dobou sportovců, poskytována podpora sportovcům, kteří 

ukončili sportovní kariéru, měl by jim být usnadněn přechod do pracovního procesu. 

5.5.5.3  Budoucí aktivity 

Také současný, tzv. druhý pracovní plán, pamatuje na oblast dvojí kariéry sportovců 

jako na prioritní oblast politického zájmu v oblasti sportu. Odborná skupina zabývající 

se řízením lidských zdrojů ve sportu tímto pracovním plánem dostala mandát 

k vypracování zprávy o současném stavu provádění pokynů. 

Jak bude patrné z části práce týkající se financování patrné, implementaci doporučení ze 

zmíněných pokynů je dána vysoká priorita v rámci programu financování sportu ze 

zdrojů EU. Dá se proto očekávat, že politické cíle dostanou v následujících letech 

konkrétní podobu skrze podporované sportovní projekty. 
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6  ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ SPORTU ZE ZDROJŮ EU 

Tato část textu se bude zabývat problematikou samotných konkrétních způsobů 

financování sportu ze zdrojů EU. V úvodu nabídne pohled na první snahy o získání 

subvencí na sportovní projekty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, dále 

poskytne přehled způsobů financování do roku 2013 včetně a v neposlední řadě 

rozpracuje způsoby, zákonitosti a možnosti financování z nich vyplývající v kontextu 

začlenění sportu do víceletého finančního rámce (2014-2020), neboli rozpočtu EU. 

6.1  Financování před Lisabonskou smlouvou 

Analýzou Lisabonské smlouvy a jejích celkových dopadů na sport se tento text zabýval 

v oddíle výše. Co se týče doby před Lisabonskou smlouvou, důsledky absence právního 

základu ve Smlouvě o založení Evropského Společenství200 byly pro konkrétní snahy 

o získání finančních zdrojů na realizaci sportovních projektů zásadní. 

V minulosti tak jediný program, jehož prostřednictvím EU financovala řadu ryze 

sportovních akcí, byla iniciativa EURATHLON fungující od roku 1995 do 1998. Právě 

však absence formálně stanovených pravomocí Evropské unie v oblasti sportu měla za 

následek zastavení financování tohoto projektu. Stalo se tak na základě rozhodnutí 

Evropského soudního dvora, jenž uvedl, že každá položka rozpočtu vyžaduje právní 

základ ve smlouvách201. 

Možnosti proto v tomto období byly značně limitované a omezovaly se na získání 

finanční podpory skrze jiné primárně na sport nezaměřené způsoby financování, které 

budou podrobně rozpracovány v následující podkapitole týkající se aktuálně dostupných 

způsobů financování ze zdrojů EU. 

6.2  Nástroje financování sportu před rokem 2014 

Období, které trvalo od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, což přineslo zahrnutí 

sportu mezi oblasti politiky EU, až po konec roku 2013 se v oblasti financování sportu 

neslo ve znamení příprav. Přípravy se týkaly zejména sbírání zkušeností, vymezování 

oblastí politiky EU a těch oblastí sportu, kde Unie k rozvoji evropského rozměru sportu 

nasměrováním finančních zdrojů přispěje s největším dopadem. 

                                                 
200 Úř. věst. C 83, 30.03.2010, s. 1. 
201 BOGAERT, Stefaan a An VERMEERSCH. Sport in the European Union: All sound and no fury?. 
Maastricht, 2006. s. 11. Dostupné z: http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=6853. Working paper. 
Maastricht Faculty of Law. 
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Zároveň svým zahrnutím do oblasti politik EU mohl sport a projekty v nichž hrál svou 

roli žádat o podporu skrze další nepřímé nástroje primárně zaměřené na plnění cílů 

z oblastí jiných politik EU. Shrnutí tohoto období nabídne následující sekce. 

6.2.1  Přípravné akce v oblasti sportu a Speciální akce Komise 

Projekt Přípravné akce v oblasti sportu navázal na výše v textu uvedené pravomoci dané 

Lisabonskou smlouvou sportovní oblasti a stal se tak prvním projektem financování 

ryze sportovního odvětví. Koncipován byl Evropskou komisí, a sice za účelem 

„připravit budoucí činnost EU v této oblasti na základě priorit stanovených v Bílé knize 

o sportu. Komise tak vyzývá k předkládání návrhů nadnárodních projektů, a sice 

veřejnými orgány nebo organizacemi občanské společnosti. Cílem Přípravných akcí 

v oblasti sportu je identifikovat a testovat vhodné sítě a osvědčené postupy v této 

oblasti.“202 

Přípravné akce byly zavedeny v roce 2009 a staly se tak prvním přímým způsobem 

poskytování finančních objemů na projekty spojené zcela primárně se sportovní oblastí 

od doby vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. V této části text nabídne pohled na 

konkrétní výsledky tohoto programu, kterým byl sport financován až do roku 2013. 

6.2.1.1  Přípravné akce 2009 

Konkrétní projekty v rámci programu Přípravné akce v oblasti sportu v roce 2009 byly 

realizovány ve čtyřech prioritních oblastech, v rámci kterých mohly své návrhy podat 

jak neziskové organizace, tak veřejný sektor. Co se týče finanční účasti Evropské 

komise, hranice byla nastavena na 80 % nákladů spojených s projektem. Následuje 

přehled oblastí, počet realizovaných projektů v dané oblasti a přibližná celková finanční 

alokace pro danou prioritní oblast. 

- propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit (9 projektů, 2 mil. EUR); 

- podpora vzdělávání a odborné přípravy v oblasti sportu (2 projekty, 600 tis. EUR); 

- podpora sportování u osob s postižením (4 projekty, 750 tis. EUR); 

- propagace rovnosti žen a mužů v oblasti sportu (3 projekty, 700 tis. EUR). 

                                                 
202 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Preparatory Actions [online]. 2009 [cit. 2012-08-26]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/eac_mp_en.pdf. 
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V rámci Přípravných akcí v roce 2009 tak bylo realizováno celkem osmnáct projektů 

z oblasti sportu, které si mezi sebe rozdělily finanční objem zhruba 4 mil. EUR203 

(v průměru cca 220 tis. EUR na projekt). 

Mezi realizovanými projekty se tak například objevila akce zaměřená na zlepšení pozice 

žen ve vedení sportovních klubů či speciální sportovní Hry pro mládež s mentálním 

postižením. V návaznosti na dokumenty analyzované v části práce výše můžeme tvrdit, 

že oblasti, na které byla zaměřena podpora, se rekrutují zejména ze strategického 

dokumentu Komise Bílá kniha o sportu a při absenci strategických dokumentů Rady, 

které v tom období ještě zkoncipovány nebyly, se tak snaží se plnit cíle textem bílé 

knihy vytyčené. 

6.2.1.2  Přípravné akce 2010 

Návrhy na financování projektů v rámci programu Přípravné akce v oblasti sportu pro 

rok 2010 byly koncipovány jako akce ve spojitosti tentokrát se třemi oblastmi, ve 

kterých mohly opět realizovat svůj záměr jak neziskové organizace, tak veřejné orgány. 

Níže přehled oblastí, počet realizovaných projektů v daném odvětví a přibližná celková 

finanční alokace pro danou prioritní oblast. 

- boj proti dopingu (3 projekty, 700 tis. EUR); 

- sociálního začleňování ve sportu a prostřednictvím sportu (5 projektů, 1 mil. EUR); 

- dobrovolnictví ve sportu (4 projekty, 700 tis. EUR). 

V rámci tohoto finančního programu tak bylo v daném období realizováno celkem 

dvanáct projektů z oblasti sportu, jejichž finanční spoluúčast tvořila 20 % celkových 

nákladů projektů. V roce 2010 tak celková dotace činila zhruba 2,5 mil. EUR204 

(v průměru cca 210 tis. EUR na projekt). 

Z konkrétních realizovaných projektů stojí za zmínku například ambiciózní mezinárodní 

iniciativa s cílem dopingové prevence u mladých sportovců skrze výuku o jeho 

hrozbách či projekt za zlepšení pracovních, sociálních a odbornostních podmínek 

dobrovolných pracovníků ve sportovních organizacích. Co se týče opory ve 

strategických, výše v textu analyzovaných dokumentech, lze tvrdit, že oblasti, které 

                                                 
203 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Call for Proposals 2009 [online]. 2012 [cit. 2012-08-30]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/results-eac-21-2009_en.htm. 
204 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Call for Proposals 2010 [online]. 2012 [cit. 2012-08-30]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/results-eac-22-2010_en.htm. 
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byly určeny podmínkami programu jako klíčové, se v období vyhlášení výzvy pro 

předkládání projektů rekrutovaly stále ještě z koncepčního materiálu bílé knihy Komise. 

6.2.1.3  Přípravné akce 2011 

Pro rok 2011 zůstala pravidla co do způsobilosti žadatelů stanovena shodně s rokem 

předchozím, avšak prioritní oblasti, ve kterých měly být záměry projektů uskutečněny, 

byly pouze dvě. Níže přehled oblastí, počet realizovaných projektů v daném odvětví 

a přibližná celková finanční alokace pro danou prioritní oblast. 

- prevence násilí a netolerance ve sportu a boj proti nim (4 projekty, 760 tis. EUR); 

- podpora inovativních přístupů za účelem posílení uspořádání/organizaci sportu 

v Evropě (8 projektů, 1,35 mil. EUR).  

Rok 2011 tak byl alokovaným finančním objemem rokem nejslabším, avšak i přesto 

umožnil realizovat dvanáct projektů z oblasti sportu, a to v rámci oblastí s vysokou 

přidanou hodnotou. V roce 2011 tedy celková dotace sportovním projektům činila 

zhruba 2,1 mil. EUR205 (v průměru cca 175 tis. EUR na projekt). 

Mezi úspěšnými žadateli o podporu v rámci Přípravných akcí lze pro rok 2011 nalézt 

mimo jiné projekt prevence a boje proti homofobii a netolerancí ve sportu nebo řadu 

projektů kladoucích si za cíl zlepšení způsobilosti kapacit v oblasti správy sportu na 

základní úrovni. V návaznosti na oblasti sportovní politiky EU je možné tvrdit, že tyto 

prioritní oblasti financování pro rok 2011 mají zároveň své místo ve sdělení Evropské 

komise a za jejich zařazením mezi oblasti financované z programu Přípravné akce lze 

spatřovat jako snahu o plnění cílů vytyčených zároveň dokumentem Závěry Rady 

o úloze sportu jako faktoru přispívajícího k aktivnímu sociálnímu začleňování, o kterém 

text hovoří v předchozí kapitole a který je jedním z prvních závěrů Rady v oblasti 

sportu přijatých (2010). 

6.2.1.4  Přípravné akce 2012 

Pro kalendářní rok 2012 byl Komisí deklarován záměr spolufinancovat v rámci tohoto 

programu projekty ze čtyř oblastí - následuje jejich přehled, počet realizovaných 

projektů v rámci daného zaměření a přibližná celková finanční alokace: 

- boj proti manipulacím s výsledky zápasů (5 projektů, 1 mil. EUR); 

                                                 
205 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Call for Proposals 2011 [online]. 2012 [cit. 2012-08-30]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/results-eac-18-2011_en.htm. 
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- propagace pohybové aktivity na podporu aktivního stárnutí (4 projekty, 530 tis. EUR); 

- zvyšování povědomí o účinných způsobech propagace sportu na lokální úrovni 

(5 projektů, 860 tis. EUR); 

- společné přeshraniční soutěže na úrovni amatérského sportu v rámci sousedních 

regionů a členských států (6 projektů, 770 tis. EUR). 

Pro tento rok mohli vybraní uchazeči v rámci programu s pozměněným názvem 

Přípravné akce partnerství v oblasti sportu počítat s finančním podílem Komise ve výši 

do 80 % nákladů spojených s jejich projektem. Počet projektů, které byly Komisí 

finančně podpořeny celkovou částkou 3,2 mil. EUR206, bylo dvacet (v průměru cca 160 

tis. EUR na projekt). Ostatní ze základních podmínek oproti minulým letům zůstaly 

nepozměněny. 

Mezi podpořenými a uskutečněnými projekty lze vyzdvihnout projekt z oblasti 

aktivního stárnutí, ve kterém jako jeden z partnerů byla Česká asociace sportu pro 

všechny, či projekt s dalším českým zastoupením propagující možnosti sportování ve 

městech. V návaznosti na oblasti priorit lze zmínit, že v roce 2012 podporované oblasti 

měly včetně tradičně zmiňované bílé knihy a sdělení Komise oporu již v závěrech Rady 

k oblastem manipulace se sportovními výsledky z roku 2011 a v pracovním plánu Unie 

na první období let 2011-2014. 

6.2.1.5  Přípravné akce 2013 

Jak bylo avizováno Evropskou komisí207, pro rok 2013 se s financováním sportu 

v rámci programu Přípravné akce původně nepočítalo. Důvodem této skutečnosti byl 

zejména fakt, že původně bylo plánováno zavedení samostatného finančního rozpočtu 

pro sport na období 2012-2013208, avšak v rámci úsporných opatření v souvislosti 

s globální ekonomickou krizí byl návrh tzv. mini-rozpočtu pro sport zamítnut. Nakonec 

se však sport vyčlenění finančních prostředků ze zdrojů Unie dočkal a projekty na 

podporu sportu tak mohly být financovány i v roce 2013. 

Pro výzvu k předkládání projektů v roce 2013 byly Evropskou komisí zvolena 

následující 3 oblasti - opět následuje jejich přehled, počet realizovaných projektů 

a přibližná celková finanční alokace: 

                                                 
206 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Preparatory actions - 2012 [online]. 2014 [cit. 2014-09-04]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/policy/preparatory-actions/preparatory-actions-2012_en.htm. 
207 Informace Komise v rámci Pracovní skupiny pro sport, Brusel, 13.12.2012. 
208 VASSILIOU, Androulla. EU Sport Forum, Budapest (22.02.2011). 
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- posílení řádné správy a dvojí kariéry v oblasti sportu skrze mobilitu dobrovolníků, 

trenérů, řídících pracovníků a zaměstnanců neziskových sportovních organizací 

(6 projektů, 1,2 mil. EUR); 

- ochrana sportovců před zdravotními a bezpečnostními riziky díky zlepšení 

tréninkových a soutěžních podmínek (5 projektů, 1 mil. EUR); 

- propagace tradičních evropských sportů a her (4 projekty, 600 tis. EUR); 

V rámci programového roku 2013 bylo realizováno celkem patnáct projektů z oblasti 

sportu, jejichž minimální finanční spoluúčast tvořila opět 20 % celkových nákladů 

projektů. V roce 2013 celková Komisí poskytnutá dotace činila 2,8 mil. EUR209 

(průměrně cca 185 tis. EUR na projekt). 

Ze subvencovaných projektů lze opět zmínit českou účast AK Olympu Brno na projektu 

zdravotní a úrazové prevence sportovců nebo projekt bez české účasti, který je 

koncipován jako přípravný kemp dobrovolníků pro Mistrovství světa v basketbalu mužů 

konaném v roce 2014 ve Španělsku. V souvislosti s prioritami unijní politiky lze tvrdit, 

že všechny dotčené oblasti podporované v tomto kalendářním roce již v roce 2013 byly 

ve strategických dokumentech Unie zohledněny, což ukazuje rychlost, jakou se od 

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost unijní politika v oblasti sportu vyvíjela a dále 

vyvíjí. 

6.2.1.6  Speciální akce a studie Evropské Komise 

Skrze tzv. speciální akce pořádané za účelem většího zviditelnění Unie na sportovních 

akcích byly během let 2009, 2010, 2011 a 2013 z programu Speciální akce Komise 

vynaloženy finanční prostředky o objemu téměř 16,5 mil. EUR210. Mezi těmito velkými 

sportovními akcemi byla například Evropská zimní Olympiáda mládeže v Liberci 2011 

(2 mil. EUR) či Evropské Speciální Olympijské letní hry ve Varšavě 2010 (6 mil. EUR) 

a v Antverpách 2014 (500 tis. EUR). 

Mezi dalšími aktivitami Evropské komise, které je možné považovat za financování 

sportu, jsou zadávání vypracování studií za účelem tvorby sportovní politiky založené 

na relevantních podkladech, či konference, semináře a fóra v rámci strukturovaného 

dialogu. Dle dostupných zdrojů zadala v období 2009-2013 Komise 14 studií, 

                                                 
209 EUROPEAN COMMISSION. Sport: Preparatory actions - 2013 [online]. 2014 [cit. 2014-09-04]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/sport/policy/preparatory-actions/preparatory-actions-2013_en.htm. 
210 EUROPEAN COMMISSION. DG Education & culture: Annual work programme [online]. 2014 [cit. 
2014-09-04]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm. 



74 
 

každoročně pořádala Sportovní fórum EU a spolupořádala semináře a konference. 

Rozpočet na tyto aktivity spojené se sportem činil za období 2009-2013 zhruba 3,3 mil. 

EUR211. 

6.2.1.7  Zhodnocení 

Přípravné akce v oblasti sportu vyhlašovány v letech 2009 až 2013 pro jednoleté období 

a měly dopomoci k identifikaci oblastí vhodných pro financování z případného 

samostatného, rozpočtem EU pokrývaného, programu. Komise si v roce 2011 nechala 

zhotovit jejich nezávislé hodnocení. To poskytlo doporučení212 mimo jiné ohledně 

zaměření podporovaných sportovních akcí, či ohledně rozpočtu, se kterým by měl 

případný budoucí program financování sportu efektivně fungovat. Zjištěna zároveň byla 

vysoká přidaná hodnota projektů, na kterých participovaly členské státy EU, nicméně 

doporučení ohledně finančních objemů vyzněla tak, že je záhodno uvažovat o navýšení 

prostředků. 

Na akce spojené s oblastí sportu, tj. na Přípravné akce včetně studií a Speciálních akcí 

Komise, bylo tedy dle dostupných zdrojů zveřejněných Komisí v období 2009-2013 

vynaloženo přibližně 35,1 mil. EUR, tj. zhruba 7 mil. EUR ročně. Hodnotit tento 

alokovaný finanční objem je možné z několika perspektiv. 

S přihlédnutím k potenciálu, který v sobě sport skýtá například svým vysokým 

potenciálem pro politiku zaměstnanosti či přispíváním k růstu světového obchodu 

nejméně 2,5 % ročně213 a zároveň porovnáním s jinými oblastmi politiky EU, na něž 

jsou v rámci rozpočtu přidělovány finančních objemy, tj. například kultura, na níž je 

alokován téměř dvojnásobek (cca 57 mil. EUR.)214, se zde jeví značný prostor pro 

navýšení budoucích alokovaných prostředků jdoucích na sport přímo z programu 

v oblasti sportu. 

Druhou perspektivou hodnocení vynakládání prostředků však je samotný způsob 

přidělování prostředků Evropskou komisí v letech 2009-2013. Na jedné straně je vysoce 

transparentní systém, kdy se na základě výzev pro předkládání projektů o přidělení 
                                                 
211 EUROPEAN COMMISSION. DG Education & culture: Annual work programme [online]. 2014 [cit. 
2014-09-04]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm. 
212 EUROPEAN COMMISSION. Evaluation of Preparatory Actions and special events in the field of 
sport: Final Report of the Evaluation. Brussels: Publications Office, 17.07.2011, 85 s. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/sport/news/documents/evaluation_final_report_prepact_special_events_20110727.pdf. 
213 MŠMT ČR. Sport a EU: Evropská unie a její vliv na sport v Rakousku. Chlumec nad Cidlinou, 1996, 
s. 31. 
214 EUROPEAN COMMISSION. Financial Programming and Budget: Financial framework 2007-2013 
[online]. 2012 [cit. 2012-08-30]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/budget/figures/. 
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dotace přihlásili uchazeči, a to při respektování vyhlášených podmínek pro povinné 

náležitosti projektů a za splnění lhůty pro předkládání. Z mnohonásobně převyšujícího 

počtu uchazečů než byl konečný počet vybraných projektů215 byly následně vybrány na 

základě předem stanovených poměrně přísných kritérií projekty, které podporu obdrží. 

To vše působí zcela transparentně, zvláště pak, když jsou projektové záměry pro 

jednotlivé projekty vyvěšeny na internetových stránkách Evropské komise. 

Na straně druhé však působí zcela opačným dojmem výběr projektů v rámci rozpočtové 

položky pro Speciální akce Komise. Ve výše citovaných pracovních plánech Komise na 

daná období je možné nalézt pouze stručná odůvodnění výběru daných projektů 

zpravidla s odkazem, že pořadatel akce je v monopolním postavení, tedy dle výkladu 

Komise jediný, kdo je schopen akci vybraného typu zorganizovat s celoevropským 

dosahem. Jistě nelze zpochybnit, že akce o velikosti a zaměření jakou jsou Evropské 

Speciální Olympijské letní hry 2010 plní cíle evropské integrace a spolu s doprovodným 

edukačním programem jistě přispěla i k propagaci evropské myšlenky, avšak zcela jistě 

nelze přidělení grantu považovat za transparentní, jako tomu bylo v případě Přípravných 

akcí. Nepoměr v alokaci prostředků, kdy na 77 projektů realizovaných v období 2009-

2013 v rámci Přípravných akcí bylo vyhrazeno 14,6 mil. EUR a na 9 speciálních akcí 

Komise připadla celková finanční porce 16,5 mil. EUR, působí také tendenčním 

dojmem. Lze konstatovat, že pro období budoucí, jak bude naznačeno v textu týkajícím 

se financování v rámci současného období, došlo ke změně přístupu a členské státy mají 

nyní značnější možnosti, jakým způsobem pracovní plán programů a tím i jednotlivé 

položky rozpočtu ovlivňovat s kontrolovat. 

6.2.2  Ostatní programy EU a sport 

V období před rokem 2014 bylo možné žádat o financování projektů z oblasti sportu též 

skrze programy, jejichž primárními cíli nebyl sport, ale jiná oblast politiky EU. Skrze 

sport totiž také k plnění těchto cílů více či méně mohlo docházet. Rozebírat zde 

konkrétní návody pro jednotlivé projekty, které byly implementovány zpravidla v rámci 

rozpočtového období 2007-2013, by z důvodu jejich úplného skončení či změn 

v zaměření pro období nového rozpočtu nemělo velkou přidanou hodnotu. Konkrétní 

aktuální formy financování projektů zaměřených na oblast sportu skrze ostatní 

programy a strukturální fondy EU bude totiž předmětem kapitoly týkající se aktuálních 

forem. 
                                                 
215 V roce 2013 byl poměr 135 ku 15; v roce 2012 byl poměr 76 ku 20.  
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6.3  Aktuální formy financování sportu 

Formy, skrze které je v současné době možné získat finance na sportovní projekty, 

budou rozpracovány v následujících oddílech. Zároveň text ke každé z forem nabídne 

vlastní stručné doporučení, jak konkrétně by se dalo daného nástroje pro oblast sportu 

využít. 

6.3.1  EU a obecné zásady financování 

Následujícími kritérii by se projekt, který chce usilovat o prostředky z Evropské unie, 

měl v zásadě řídit. Tyto obecné zásady zvyšují možnost úspěchu při ucházení se 

o finanční prostředky216. 

6.3.1.1  Evropská přidaná hodnota 

Princip přidané hodnoty je považován za klíčový ve většině činností Evropské unie. 

Projekty by měly mít přidanou hodnotu, být inovativní a měly by tak být konkrétním 

přínosem. Jako kritérium přidané hodnoty je vnímáno plnění cílů programů neboli cílů 

stávajících oblastí politiky Unie. 

6.3.1.2  Finanční spoluúčast 

Evropská unie pokrývá 100 % výdajů na projekty pouze spojené s realizací studií, na 

které sama vypíše výběrová řízení. Na všechny ostatní projekty je nutná finanční 

spoluúčast či získání prostředků z jiných grantů či skrze sponzorství. Finanční pokrytí, 

na které je možné spoléhat, činí dle dostupných informací u již proběhlých projektů 

zpravidla 60 %, výjimečně až 80 % z celkových nákladů. 

6.3.1.3  Způsobilí žadatelé 

V zásadě lze říci, že programy financování jsou určené zejména pro projekty 

neziskových organizací. Konkrétní kritéria však určují podmínky konkrétního programu 

financování. Jak bude patrné z textu níže, pro program z oblasti sportu je možný 

příjemce také z řad veřejné správy. V případě zadávání studií z oblasti sportu tato 

obecná zásada také nemusí vždy platit a příslušnou studií se může zabývat 

i podnikatelský subjekt. 

                                                 
216 LAND, Gert Jan van ‘t. European Conference on Local Sports Participation, Leuven (13.-14.10.2010). 
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6.3.1.4  Mezinárodní povaha projektu 

Obecná politika Evropské unie je princip subsidiarity, neboli podílet se na řešení až 

v případě, že není možné věc vyřešit na národní úrovni a bude tak vstup Unie prospěšný 

z nadnárodního hlediska. Stejný princip je aplikován i v případě podpory formou 

financování projektů. Z tohoto důvodu by měly projekty být prováděny ve spolupráci 

s partnery z ostatních členských států EU. 

6.3.1.5  Evropský rozměr projektu 

Zásada evropského rozměru souvisí s řešením otázek obecného zájmu EU. Projekt by 

tak neměl být omezen čistě na národní kontext a měl by sloužit k dosažení cílů 

prospěšných pro Evropskou unii jako celek. Pro oblast sportu je možné uvést jako 

příklad projekt plnícího kritérium evropského rozměru sportovní akci s tématikou 

sociálního začleňování skrze sport. 

6.3.1.6  Udržitelnost 

Princip udržitelnosti projektu i po uplynutí doby trvání finanční podpory je dalším 

z principů v politikách Evropské unie považovaných za klíčové. Projekt by se měl 

zaměřit na vytvoření trvalých vazeb a struktur nad rámec jeho trvání. Samozřejmě však 

záleží na způsobu realizace projektu, neboť toto zejména u některých sportovních akcí 

díky jejich prvku pomíjivosti nemůže být vždy dodrženo.  

6.3.1.7  Vybudování sítě partnerů 

Lépe tuto z obecně doporučovaných vlastností projektu vystihuje anglický termín 

„networking“. Projekt ucházející se o finanční účast Unie by měl zahrnovat partnery 

i z jiných odvětví. V případě sportovního projektu by tak organizátor měl zajistit 

širokou síť účastnících se partnerů i z jiných sfér, jako např. univerzity, nevládní 

organizace, média, finanční instituce, či orgány státní správy. Zainteresováním i jiných 

subjektů na projektu tak dává signál o propracovanosti a angažovanosti projektu. 

6.3.1.8  Šíření výsledků projektu 

Cílem Unie je podporovat projekty, ze kterých je následně možné se poučit, získat 

osvědčené postupy pro danou oblast a zejména tyto osvědčené postupy a informace 

o úspěších projektu šířit. Z toho důvodu je důležitý prvek propracovanosti budoucích 

materiálů již při podávání žádosti o podporu. 
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6.3.2  Erasmus+ 

Tato část práce se bude zabývat programem Erasmus+, což je finanční nástroj EU pro 

oblasti vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport. Erasmus+ zde bude představen 

z pohledu jeho sportovní kapitoly, která je tak poprvé v historii Evropské unie součástí 

jejího rozpočtu, a to na podporu sportovních projektů v rámci období 2014-2020. Bude 

zde poskytnut stručný přehled prvotních konceptů, se kterými bylo při přípravě 

konkrétního návrhu pracováno, následně bude program představen ve vztahu k jeho 

cílům a prioritám a práce též nabídne vlastní pohled na konkrétní způsob, jakým by 

čerpání finanční podpory pro oblast sportu dle současných kritérií mohlo probíhat. 

6.3.2.1  Vývoj návrhu programu 

V souladu se svou úlohou ve strukturách Evropské unie představila Evropská komise 

členským státům EU návrh rozpočtu, a sice v podobě víceletého finančního rámce pro 

období 2014 až 2020. V souvislosti se sportem a jeho Lisabonskou smlouvou 

garantovaných možnostech přímého financování ze zdrojů EU byly Komisí zvažovány 

3 přístupy, a to na základě dopadové studie217. 

V prvním z přístupů byl zvažován koncept platný do konce roku 2013, a sice ponechání 

způsobu, kdy jsou činnosti spojené se sportem financovány nejrůznějšími způsoby 

nepřímo, tedy skrze jiné než sportovní programy. Tento koncept však byl Komisí 

shledán jako koncept, který by ve svém důsledku a při zvážení subvenčních pravomocí 

garantovaných Lisabonskou smlouvou byl krokem zpět. 

Další z přístupů naopak počítal s financováním oblasti sportu ze zdrojů EU v podobě 

samostatného sportovního programu. Sport by tak byl zařazen pod vlastní rozpočet, tedy 

samostatný nástroj přímého financování z rozpočtu Evropské unie. 

Třetí ze zmíněných konceptů počítal se zavedením „pouze“ sportovního podprogramu 

v rámci komplexního nově vznikajícího programu sjednocujícího v sobě programy 

z oblastí vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Tato varianta zařazení tedy 

také operovala s možností přímého způsobu financování z rozpočtu Evropské unie. 

                                                 
217 EUROPEAN COMMISSION. SEC(2011) 1402. Impact assessment on sport actions: Accompanying 
the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a 
single Education, Training, Youth and Sport Programme for the period 2014-2020. Volume 5. Brussels: 
Publications Office, 23.11.2011, 76 s. Dostupné z: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-
all/doc/impact4_en.pdf. 
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Komise do dokumentu rozpočtového návrhu nakonec zvolila jako nejvhodnější koncept 

třetí z popsaných variant, tedy formu řadící sportovní oblast do společného programu 

sjednocujícího 4 oblasti. Jako hlavní motiv volby tohoto konceptu byla Komisí uvedena 

též výhoda v nižších nákladech na správní středisko218, neboť by sjednocením programů 

ze všech zmíněných oblastí odpadla nezbytnost střediska pro každý z programů. Tato 

v době příprav návrhu (2011) domnělá výhoda se nakonec ukázala jako irelevantní 

neboť konečný program, resp. jeho sportovní část, byla zařazena mezi 

tzv. centralizované programy, neboli programy spravované agenturou v Bruselu, nikoli 

národní agenturou v členském státě. 

6.3.2.2  Konečné znění programu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady219, které zavedlo Erasmus+, stanovuje pro 

oblast sportu, resp. budoucí podporované projekty, specifické cíle k plnění a dále 

činnosti, kterými cíle vyplnit. Specifické cíle pro období 2014-2020 jsou:  

- vypořádat se s přeshraničními hrozbami narušujícími integritu sportu, včetně sportu 

na základní úrovni, jako je doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí a jakákoli 

nesnášenlivost a diskriminace; 

- prosazovat a podporovat řádnou správu ve sportu a dvojí kariéru sportovců; 

- podporovat dobrovolnickou činnost ve sportu a zároveň sociální začleňování 

prostřednictvím sportu, rovné příležitosti a zdraví upevňující pohybové aktivity, a to 

větším zapojením do sportu a zpřístupněním sportu pro všechny. 

Činnosti, skrze které má být výše uvedených specifických cílů dosaženo, jsou: 

- partnerství založená na spolupráci; 

- neziskové evropské sportovní akce, na nichž se podílí několik zemí programu; 

- posilování základních podkladů pro tvorbu politiky; 

- dialog s příslušnými evropskými zúčastněnými subjekty; 

- akce předsednictví Rady EU. 

Jak je patrné z rešerše dokumentů orgánů EU výše v textu, jedná se o konkrétní cíle, 

které z velké většiny vykrystalizovaly jako vhodné prioritní oblasti podpory na základě 

                                                 
218 tzv. Národní agentura. 
219 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50. 
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strategických dokumentů, a to zejména bílé knihy a sdělení Komise, dále na základě 

mnohých ze závěrů, usnesení a priorit pracovních plánu Rady a konečně z veřejných 

konzultací se zainteresovanými subjekty v oblasti sportu v rámci strukturovaného 

dialogu. 

Novým prvkem oproti Přípravným akcím Komise je počet států, které se mohou 

programu zúčastnit. Kromě všech členských států, tj. zemí programu z EU, jsou do 

možnosti žádat o financování svého projektu zahrnuty i tzv. země programu mimo 

EU220. Zároveň je možné, v případě, že by tím došlo k obohacení sítě partnerů, ke 

spolupráci přizvat i  jako tzv. partnerské země221. Pro úplnost informace je nezbytné 

zmínit, že celý životní cyklus od přijetí žádosti o finanční podporu projektu po konečné 

vyúčtování projektu spravuje Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu, se 

kterou má servisní smluvní vztah Evropská komise. 

6.3.2.3  Programový rok 2014 

V každém z kalendářních roků bude řídící výbor programu Erasmus+222 na základě 

každoročního návrhu Komise o pracovním plánu implementace programu Erasmus+ 

vycházejícího z nařízení EP a Rady, kterým vešel program Erasmus+ v platnost, 

schvalovat aktuální zacílení projektů pro daný rok. 

Konkrétně pro rok 2014 byla priorita dána projektům implementujícím dříve 

vypracované sady pokynů EU, a sice Pokyny EU pro pohybovou aktivitu a Pokyny EU 

ke dvojí kariéře sportovců. Ona priorita spočívá v tom, že 50 % projektů v oblasti 

činností partnerství založených na spolupráci bude upřednostněno, pakliže budou plnit 

specifický cíl, a to implementovat skrze svůj projekt ony zmíněné pokyny EU. 

Vybrané projekty pro období roku 2014 zveřejněny dosud nebyly, nicméně finanční 

obnos, který bude na dané činnosti alokován, je již na základě pracovního plánu 

Erasmus+ 2014, znám. Přehled poskytuje v závorce za jednotlivými činnostmi počet 

zamýšlených projektů podporovaných v roce 2014 a přibližnou celkovou finanční 

alokaci): 

- partnerství založená na spolupráci (45 projektů, 14,8 mil. EUR); 

                                                 
220 Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Turecko. 
221 Dělí se na partnerské země sousedící s EU a partnerské země z celého světa. 
222 Složen ze zástupců všech členských a programových států a z Komise. 
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- neziskové evropské sportovní akce v roce 2014 za účasti minimálně 12 zemí 

programu (4 projekty, 5 mil. EUR); 

- posilování základních podkladů pro tvorbu politiky (5 studií, 1,2 mil. EUR); 

- dialog s příslušnými evropskými zúčastněnými subjekty (2 projekty, 600 tis. EUR); 

- akce předsednictví Rady EU (4 akce, 500 tis. EUR)223. 

Konkrétní finanční obnos, který by měl být přiřazen dle rozpočtu pro rok 2014, je 

přibližně 22,1 mil. EUR, přičemž dle vyjádření Komise alokace pro další roky bude 

narůstat, protože se dá očekávat i nárůst zájmu. Alokace tak činí částku více jak 

trojnásobně vyšší než byla dosavadní roční alokace na program Přípravné akce v oblasti 

sportu. Zároveň tak finanční objem převyšuje minimální hranici 20 mil. EUR 

stanovenou odbornou studií jako „minimum pro dosažení kritického množství dopadů 

nákladově efektivním způsobem“224. 

Možnosti financovat projekty zaměřené na sport tak zřejmě budou podstatně širší než za 

podmínek předešlého období, což by za předpokladu transparentního a na evropskou 

přidanou hodnotu důraz kladoucího přístupu Komise mělo oblasti sportu na poli EU 

přinést prospěch. 

6.3.2.4  Příklad konkrétní možnosti financování 

V návaznosti na výše zmíněné podmínky a deklarovaná kritéria hodnocení by 

potenciálně úspěšný projekt pro rok 2014 z oblasti sportu mohl mít následující 

konkrétní podobu: 

- zaměření: aktivní stárnutí a podpora pohybové aktivity; 

- projekt: neziskové sportovní akce; 

- účast: nejméně z dvanácti partnerských zemí, široká veřejnost, odborníci z odvětví 

lékařství, výživy, školství, trenérství, sportovních federací, mezinárodních 

sportovních a lékařských organizací, zástupci EU odpovědní za implementaci dané 

politiky, odborníci na marketing a komunikaci; 

                                                 
223 EUROPEAN COMMISSION. DG Education and Culture: Second amendment of the 2014 annual 
work programme for the implementation of 'Erasmus+': the Union Programme for Education, Training, 
Youth and Sport [online]. 2014 [cit. 2014-09-05]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2014_3581_en.pdf. 
224 EUROPEAN COMMISSION. Evaluation of Preparatory Actions and special events in the field of 
sport: Final Report of the Evaluation. Brussels: Publications Office, 17.07.2011, s. 84. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/sport/news/documents/evaluation_final_report_prepact_special_events_20110727.pdf. 
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- organizační zajištění: dobrovolníci; 

- síť partnerů: Světová zdravotnická organizace, Evropská komise, zdravotní 

pojišťovna, regionální partneři z oblasti fitness, mediální partneři, podnikatelské 

subjekty z oblasti výstavby sportovní infrastruktury, aj.; 

- navrhované činnosti: teoretické přednášky, panelové diskuse s odborníky, praktické 

workshopy; 

- výstupy: návodné materiály jak propagovat pohybovou aktivitu, společná deklarace 

účastníků o zdravém životním stylu a aktivním stárnutí; 

- dlouhodobost dopadů projektu: navázání kontaktů a následná realizace budoucích 

projektů na lokální úrovni; 

- EU přidaná hodnota: propagace prioritních oblastí pohybové aktivity, aktivního 

stárnutí a dobrovolnictví. 

Tento koncept, byť ve své zcela zjednodušené formě, by měl v hrubých rysech 

postihovat základní podmínky a kritéria projektu vhodného pro propagaci zájmů 

Evropské unie z oblasti sportu a pomoci tak k plnění strategických cílů sportovní 

politiky Evropské unie, které by předkladatelé žádostí o financování projektů prostředky 

EU měli nezbytně brát na zřetel. 

6.3.3  Ostatní programy EU a sport 

Na rozdíl od v předešlém oddíle rozpracované formy financování sportu ze zdrojů EU, 

kdy byla popsána varianta přímého nástroje financování, následující oddíl se bude 

zabývat metodou nepřímého financování, a sice ze zdrojů určených primárně jiným 

oblastem politik Evropské unie. 

Jak bylo uvedeno v úvodu této práce, stávající nastavení podmínek čerpání finanční 

podpory na realizaci projektů z ostatních sfér nabízí i možnost financování sportu, resp. 

projektů z oblasti sportu respektujících prioritní cíle a zájmy programů, ze kterých 

k čerpání dochází. Dochází k tomu také v návaznosti na fenomén prosazování225 neboli 

upřednostňování oblasti sportu, jakožto poměrně nové oblasti politiky Unie do 

finančních programů ostatních oblastí zájmu EU. 

Tento oddíl si klade za cíl nabídnout přehled možností financování sportu, které 

aktuální programy z jiných oblastí nabízejí. Zároveň se text pokusí v rámci pro sport 
                                                 
225 v aj. mainstreaming. 
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vhodných programů navrhnout zaměření projektu, ze kterého by v daném programu 

financování mohl sport profitovat. 

6.3.3.1  Iniciativa Evropský rok 

Mezi iniciativami financovanými zdroji Evropské unie lze nalézt tematicky zaměřený 

program týkající se každoroční propagace a zviditelňování určité oblasti politiky či 

zájmu Evropské unie. Tento program lze vnímat jako iniciativu Evropské komise, která 

v rámci jednotlivých Evropských roků spolufinancuje projekty s danou tématikou. 

Pro oblast sportu není bez zajímavosti, že během let 2004, 2011 a 2012 proběhly 

postupně Evropský rok vzdělávání skrze sport, Evropský rok dobrovolnictví a Evropský 

rok pro aktivní stárnutí skrze něž byly pořádány a financovány akce, ve kterých se spolu 

s ostatními oblastmi uplatnila i oblast sportu. 

Mezi konkrétními náměty na další z Evropských roků lze zmínit například Evropský 

rok boje s dopingem či Evropský rok zdravého životního stylu, avšak tuto iniciativu lze 

považovat spíše za oblast nepodléhající formálně stanoveným posuzovacím kritériím, 

avšak Rada návrh na Evropské roky schvaluje. z toho důvodu se určitý vliv členských 

států dá nalézt. 

6.3.3.2  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova226 je programem spadajícím do sféry 

zemědělství, rybolovu a potravin. Je zaměřeným na podporu udržitelného rozvoje ve 

venkovských oblastech členských zemí Evropské unie skrze řešení ekonomických, 

ekologických a sociálních aspektů. Hlavním cílem vytyčeným pro tento program je 

podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji 

a vyvážený rozvoj venkovských území, přičemž obsahuje prioritní oblasti z nichž jedna 

se týká podpory sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve 

venkovských oblastech. 

Konkrétním projektem, který by respektoval a plnil hlavní cíle programu skrze oblast 

sportu, by tak mohl být například projekt za účelem zlepšení kvality života na venkově 

skrze vybudování zázemí pro volnočasové aktivity, jako vybudování volně přístupných 

hřišť, turistických tras či tras pro kolečkové bruslaře. 

                                                 
226 Regionální politika EU. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Příprava období 2014 - 2020 
[online]. 2014 [cit. 2014-09-04]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-
EU/Kohezni-politika. 
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6.3.3.3  Horizont 2020 

Tento program227 je zaměřen na oblast výzkumu EU, kde je považován za hlavní nástroj 

pro financování výzkumu v Evropské unii, resp. v celé Evropě. Mezi cíle programu 

patří výzkumy všech typů z oblastí většiny z politik EU. 

Z oblastí sportu, které by měly pro žádost o financování z daného projektu potenciál 

úspěchu, je možné zmínit například výzkum z oblasti genetických dispozic k selháním 

srdce, či výzkumy z oblasti problematiky zneužívání drog a dopingových látek. Z výše 

zmíněného důvodu nekonkrétního, resp. flexibilního zaměření programu je zde 

předpokladem získání financí na projekt vypsání projektu s danou tématikou samotnými 

garanty programu. 

6.3.3.4  Program spravedlnost a Program práva, rovnost a občanství 

Tyto dva programy, jež spadají do oblasti spravedlnosti, vnitřních věcí a práv občanů, 

jsou zaměřeny na cíle dodržování základních lidských práv a rovných příležitostí228.  

Ve spojení s oblastí sportu by se tak mohly uplatnit projekty zaměřené na boj proti 

rasové nesnášenlivosti skrze sport, na boj s homofobií a xenofobií nebo projekt 

zaměřený na rovnost žen a mužů skrze sport. 

6.3.3.5  Třetí program pro oblast zdraví 

Tento program spadá do působnosti Rady pro životní prostředí, ochranu spotřebitelů 

a zdraví, nicméně jako většinu programů jej administruje a dohlíží Evropská komise. 

Projekty ucházející se o finanční podporu musí korespondovat alespoň s jedním 

z následujících cílů229: 

- podpora zdraví, předcházení nemocem a vytváření prostředí příznivého pro zdravý 

životní styl s dodržením zásady zohlednění otázky zdraví ve všech oblastech 

politiky; 

- ochrana občanů Unie před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami; 

- přispívání k inovativním, efektivním a udržitelným zdravotním systémům; 

                                                 
227 EUROPEAN COMMISSION. Horizon 2020: The EU Framework Programme for Research and 
Innovation [online]. 2014 [cit. 2014-09-04]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 
228 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Programy EU [online]. 2014 [cit. 2014-09-04]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-nove-schvalenych-komunitarnich-programech-zamerenych-na-
posileni-spravedlnosti-a-prav-pro-obdobi-let-2014-2020.aspx. 
229 EUROPEAN COMMISSION. Veřejné zdraví [online]. 2014 [cit. 2014-09-04]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_cs.htm. 
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- zvyšování dostupnosti lepší a bezpečnější zdravotní péče pro občany Unie. 

Z důvodu, že je sport a pohybová aktivita obecně považována za faktor přispívající ke 

zdraví jedince, měla by být u projektů z oblasti sportu při žádostech o financování právě 

z tohoto programu relativně vysoká úspěšnost. Mezi náměty na projekty lze zařadit 

kampaň sportem k větší fyzické aktivnosti či propagace jízdy na kole za účelem 

prevence kardiovaskulárních chorob. 

6.3.3.6  Evropský statistický program 

Tento program, který se od ostatních programů v této sekcí liší programovým obdobím 

se začátkem implementace již od roku 2013, je vytvořen Komisí za účelem podpory 

získávání statistických a jiných údajů sloužících k tvorbě unijní politiky napříč všemi 

oblastmi. Projekty, které by z oblasti sportu měly mít na podporu v rámci tohoto 

programu nárok, se musí řídit následujícími cíli: 

- poskytovat vysoce kvalitní statistické údaje, které přispějí k lepšímu vytváření, 

sledování a hodnocení politik EU, 

- uplatňovat účinnější metody při tvorbě evropské statistiky a 

- posílit vedoucí úlohu Evropského statistického systému v oficiálních statistikách na 

celém světě230. 

Z oblasti sportu se tedy nabízí provedení studie z oblastí politik určených dokumenty 

přijatými Radou. Konkrétní studie, která ještě v oblasti sportu nebyla na úrovni 

evropské osmadvacítky vypracována, by tak mohla být zaměřena na téma dvojí kariéra 

sportovců, a to za účelem rozvoje znalostní základny pro tvorbu unijní politiky v oblasti 

sportu. 

6.3.3.7  Program Evropa pro občany 

Deklarovaným cílem tohoto programu je aktivně pomáhat rozvíjet evropské občanství 

a zlepšovat podmínky pro občanskou a demokratickou účast v Evropské unii.. Naplnění 

tohoto obecného cíle je dosahováno skrze dvě oblasti231: 

- evropská paměť; 

                                                 
230 EUROPEAN UNION. Press releases database: Evropský statistický program na období 2013–2017 
[online]. 2014 [cit. 2014-09-04]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1587_cs.htm. 
231 EUROPEAN COMMISSION. Citizenship: Funding opportunities 2012 [online]. 2012 [cit. 2012-08-
31]. Dostupné z: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php. 
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- demokratická angažovanost a aktivní občanství (partnerství měst; sítě partnerských 

měst; projekty občanské společnosti); 

V rámci výše rozpracovaného programu zaměřeného na aktivní občanství by mohl jako 

přínosný být spatřován projekt několikadenní sportovní akce v rámci partnerství měst 

spojená se semináři o pravomocích, sférách vlivu a oblastech politiky Evropské unie. 

Další z možností, jak dostát cílům tohoto programu skrze sport, lze vidět ve spojení 

sportovního prostředí s cíli evropské paměti, a sice u příležitosti uctění památky obětí 

nacismu skrze výstavu dobových sportovních fotografií. 

6.3.3.8  Shrnutí aplikace ostatních programů na sport 

Na základě analýzy stávajících programů a jejich zaměření lze tvrdit, že zde je pro 

realizaci projektů z oblasti sportu značný potenciál. Diverzifikace a množství politik 

EU, které nabízejí finanční program, znamená pro oblast sportu vzhledem k šíři 

možného záběru projektů příslib do budoucna. 

Oproti jiným za programy odpovědným sekcím Evropské komise však GŘ pro 

vzdělávání a kulturu neuveřejňuje statistické údaje, kolik sportovních projektů bylo 

skrze jaké konkrétní programy realizováno, či jaký finanční objem byl na projekty 

z oblasti sportu z jiných programů vynaložen. 

6.3.4  Strukturální fondy a jejich možnosti pro sport 

Jak bylo předestřeno v textu výše, sportovní projekty mohou z Evropské unie získávat 

finanční prostředky i jiným způsobem než skrze finanční nástroje koncipované primárně 

pro oblast sportu. Projekt by v takovém případě, za předpokladu, že chce uspět, měl 

dbát na přispívání k plnění cílů, které daný finanční nástroj deklaruje. Tyto cíle se 

mohou zdát jako zcela nesouvisející se sportem, avšak po bližší analýze se sport může 

jevit jako vhodný prostředek, skrze který je možné právě oněch deklarovaných cílů 

projektu dosáhnout.  

V této části textu bude rozpracována problematika nepřímého financování sportu ze 

zdrojů Evropské unie, a sice v souvislosti s možnostmi, které sportovní oblasti nabízejí 

strukturální fondy. Kapitola nabídne stručný přehled základních informací o stávajících 

fondech a jejich zákonitostech a následně tyto aplikuje na oblast sportu. Text tak 

nabídne konkrétní pohled na možnosti podpořit sportovní odvětví tímto nástrojem 

financování. 
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Zmíněné strukturální fondy jsou součástí politiky regionální soudržnosti Evropské unie. 

Zjednodušeně lze říci, že tento nástroj regionální politiky byl vyvinut za účelem 

vyrovnání rozdílů a disproporcí mezi regiony Evropské unie232 a ekonomicky slabší 

regiony tak mohly využít prosperity silnějších regionů Unie. 

Hlavním rozdílem oproti programům Evropské unie, které byly rozpracovány v textu 

výše, je způsob řízení a implementace daných fondů. Tyto totiž nejsou řízeny přímo 

Evropskou komisí na úrovni Unie, ale mají je na starost příslušné správní 

orgány jednotlivých členských států. Hlavní principy a obecné zákonitosti financování 

ze zdrojů Evropské unie, které byly rozpracovány výše, však zůstávají platné i pro tento 

případ financování.  

Co se jednotlivých strukturálních fondů týče, jsou v rámci politiky soudržnosti 

rozděleny následovně: 

- Evropský fond pro regionální rozvoj 

- Evropský sociální fond 

- Fond soudržnosti233. 

Zmíněné strukturální fondy mají skrze v rámci nich realizované projekty přispívat 

k jistým záměrům a cílům. Tyto cíle jsou vytyčovány pro účely jednotlivých 

rozpočtových období a v návaznosti na jednotlivé priority tzv. politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti. Cíle této politiky v rámci probíhajícího rozpočtového období 

2014-2020 a celkovou souvztažnost mezi jednotlivými cíli a jejich naplňování skrze 

projekty organizované v rámci zmíněných fondů lze zjednodušeně ilustrovat 

v následujícím schématu. Ve schématu je v rámci tematických cílů zvýrazněním patrné, 

které z cílů by mohly být naplňovány sportovními projekty. 

                                                 
232 EUROPEAN COMMISSION. Cordis: Annexes [online]. 2012 [cit. 2012-08-30]. Dostupné z: 
http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/annex03_en.html#annexes. 
233 Fond Soudržnosti se v některých zdrojích objevuje jako samostatný fond nespadající do strukturálních 
fondů. Pro účely této práce a zjednodušení bude však uvažován v souvislosti se strukturálními fondy. 
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materiálů na výrobu sportovního oblečení či obutí, což navíc může mít dominový efekt 

na ostatní odvětví ekonomiky. 

6.3.4.2  Evropský sociální fond a sport 

„Evropský sociální fond investuje do lidí, zaměřuje se na zlepšování příležitostí 

k zaměstnání a vzdělávání v celé Evropské unii. Také se snaží zlepšovat situaci 

nejzranitelnějších osob ohrožených chudobou.“237 V souvislosti s možnostmi 

nabízejícími se skrze tento fond by měl projekt být, jak vyplývá ze schématu, zaměřen 

na alespoň jeden ze čtyř tematických cílů238.  

Jako konkrétní návrh pro sport lze uvést projekt na téma podpora udržitelné a kvalitní 

zaměstnanosti a mobility pracovníků. Cíle by mohl plnit například skrze možnosti 

zaměstnání v nově vznikajícím atraktivním sportovním centru. Co se týče jiné možnosti, 

a sice na téma podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a jakékoli 

diskriminaci sport by mohl být zastoupen projektem vyzývajícím k začleňování skrze 

investice do sportovní infrastruktury primárně sloužící sociálně vyčleněným, což by 

zároveň vyžadovalo zaměstnání odborníků z oblasti sportu. V neposlední řadě značné 

možnosti skýtá tematický okruh investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy, 

dovedností a celoživotního učení, kde se nabízí projekty na vzdělávání trenérů. 

6.3.4.3  Fond soudržnosti a sport 

„Cílem fondu soudržnosti je eliminovat hospodářskou a sociální nerovnost 

a podporovat udržitelný rozvoj.“239 Při odkazu na schéma může překvapit zařazení 

tematického cíle podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech 

odvětvích mezi k aplikaci na oblast sportu doporučená témata, nicméně po bližším 

prostudování podtémat lze tuto šanci spatřit skrze podporu energetické účinnosti, 

inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů 

ve veřejných infrastrukturách240. Konkrétní sportovní projekt by se tak mohl soustředit 

na výstavbu sportovní infrastruktury při užití inteligentních systémů získávání a využití 

energie k provozu infrastruktury. 

                                                 
237 EVROPSKÁ KOMISE: INFOREGIO. Fondy: Evropský sociální fond [online]. 2014 [cit. 2014-09-
04]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_cs.cfm. 
238 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 283. 
239 EVROPSKÁ KOMISE: INFOREGIO. Fondy: Fond soudržnosti [online]. 2014 [cit. 2014-09-04]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_cs.cfm. 
240 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470. 
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6.3.4.4  Shrnutí možností strukturálních fondů pro sport 

Na základě výše rozpracované problematiky strukturálních fondů a jejich možnosti pro 

financování sportu lze konstatovat, že stávající uspořádání a nastavení prioritních 

oblastí veskrze umožňuje získání přístupu k fondům pro realizaci vlastního projektu. 

Zůstává nicméně otázkou, do jaké míry je sportovní stránka projektu upozaděna za 

účelem splnění prioritních cílů projektu. 

Pro budoucí žádosti o financování z fondů skrze sportovní projekty však není bez 

zajímavosti připomenout, že Sdělení Komise pro rozvoj evropského rozměru v oblasti 

sportu explicitně zmiňuje výzvu členským státům, aby plně využily potenciálu 

strukturálních fondů pro financování oblasti sportu241. 

 

  

                                                 
241 EVROPSKÁ KOMISE. KOM(2011) 12. Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu. 
Brusel: Publications Office, 18.01.2011, s. 10. 
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7  ZÁVĚR 

Cílem práce bylo přehledně rozpracovat možnosti financování sportu ze zdrojů 

Evropské unie a předložit tak ucelený obraz o vývoji a aktuálním dění v této oblasti. 

Jako kontext k hlavnímu tématu posloužily činnosti a konkrétní výstupy v podobě 

strategických dokumentů orgánů Evropské unie majících na sportovní dění svůj díl 

vlivu, tj. Evropské komise, Rady, Evropského parlament a Soudního dvora Evropské 

unie. 

Výsledkem tak je text, který podchycuje vývoj v této oblasti politiky EU, 

a v nabízených souvislostech dokazuje, že ačkoli texty závěrů, doporučení či sdělení 

uvedených a analyzovaných výše v práci nemají na členské státy EU právně závazný 

dopad, je možné se přesvědčit, že mají svou politickou váhu. Tato váha je zejména 

deklarační a ze strategického hlediska může přinést pro deklarované prioritní oblasti 

konečný přínos v zacílení nástrojů financování na jejich podporu, a to právě na základě 

podkladů a opor v dokumentech. Tuto pozvolnou cestu nástupu finanční politiky EU 

podloženou konkrétními výstupy je možné vnímat i v návaznosti na několikaletý vývoj 

a momentální implementaci prvních forem přímého financování sportu ze zdrojů EU, 

a sice Přípravných akcí či Erasmu+. 

Co se týče ostatních mechanizmů nepřímého financování, byl nabídnut podrobný 

přehled fondů a programů aplikovatelných na oblast sportu a text by tak měl obstát 

i v případě zájmu o prvotní seznámení s problematikou a aktuálně platnými finančními 

mechanizmy. 

Jelikož text navázal na před dvěma lety rozpracovanou závěrečnou bakalářskou práci 

autora, výsledný text nyní předkládaný je obohacen o osobní zkušenosti a vědomosti 

nabyté v rámci pracovního poměru na MŠMT a v rámci agendy mezinárodních vztahů 

v oblasti sportu. Během tohoto druhého rozpracování tématu vytanuly však i další 

náměty k prohloubení, dopracování a obohacení textu. 

Práce by se tak dala obohatit o zevrubnější statistické informace, či informace 

o konkrétních projektech realizovaných za účasti subjektů z České republiky. Pohled 

skrze realitu České republiky nebyl předmětem práce, nicméně během analýzy 

statistických údajů, finančních výkazů a další dokumentace bylo zjištěno, že Česká 

republika byla v rámci účasti na zmíněných finančních nástrojích v předešlých obdobích 

poměrně aktivní. Stálo by proto jistě za úvahu vrátit se k tématu financování sportu ze 
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zdrojů EU a dopracovat jej na základě výzkumu a analýzy zkušeností zúčastněných 

subjektů z České republiky. V neposlední řadě by si jistě téma tvorby priorit sportovní 

politiky EU v budoucnu zasloužilo rozpracování v kontextu implementace na národní 

úrovni, třeba právě z pozice sportovních organizací či z pozice státní správy České 

republiky. 
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