
Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 27. listopadu 2012 
o posilování podkladů pro tvorbu politik v oblasti sportu 

(2012/C 393/06) 

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, 

1. PŘIPOMÍNAJÍCE: 

1. mandát EU stanovený článkem 165 SFEU rozvíjet 
evropský rozměr sportu a podporovat evropská hlediska 
sportu; 

2. pracovní plán Evropské unie v oblasti sportu na období 
let 2011–2014 ( 1 ), přijatý dne 20. května 2011, v němž 
byla vysoká priorita přiřazena vytváření fakticky 
podložené politiky v oblasti sportu na úrovni EU a jímž 
byla zřízena odborná skupina pro sportovní statistiku, 
která byla pověřena doporučením způsobů, jak více 
podporovat sběr údajů o činnostech probíhajících v oblasti 
sportu; 

3. bílou knihu o sportu ze dne 7. července 2007 ( 2 ) a sdělení 
Komise o rozvoji evropského rozměru v oblasti sportu ze 
dne 18. ledna 2011 ( 3 ), v němž byl zdůrazněn význam 
solidní podkladové základny, o níž by se mohla opírat 
tvorba politik v oblasti sportu, včetně srovnatelných celo
evropských údajů o společenských a hospodářských 
aspektech sportu, a které stanovilo konkrétní opatření 
pro řešení takové potřeby; 

4. strukturovanou spolupráci mezi členskými státy na úrovni 
EU v oblasti sportovní statistiky, podporovanou Komisí, 
jež probíhá od roku 2006 a vedla k vytvoření společné 
metodiky pro měření hospodářského významu sportu na 
základě dohodnuté definice na úrovni EU („definice sportu 
z Vilniusu“) a v několika členských státech k vytvoření 
satelitních účtů pro sport ( 4 ); 

5. studii o příspěvku sportu k hospodářskému růstu 
a zaměstnanosti v EU provedenou v celé unii, kterou 
zahájila Komise v roce 2010, a studii o případném 
budoucím zřízení funkce monitorování sportu v EU, 
kterou Komise zahájila v roce 2011 ( 5 ); 

6. první konferenci EU o sportovní statistice, která se konala 
v Bruselu dne 23. března 2011 a na níž byl potvrzen 
význam lepších a srovnatelnějších údajů z oblasti spor
tu ( 6 ); 

2. VĚDOMI SI TOHO, ŽE: 

1. současná finanční a hospodářská krize má zásadní dopad 
na veřejné výdaje v celé EU, což řadu členských států vede 
k nasměrování zdrojů do těch oblastí politiky, které posi
lují růst a vytvářejí pracovní místa; 

2. ačkoli byl na různých úrovních proveden výzkum ohledně 
hospodářského dopadu sportu, výsledky nebyly v jednotli
vých zemích zpravidla srovnatelné. Dnes se množí 
důkazy, že sport významně přispívá k evropskému hospo
dářství a je významným hybatelem růstu a zaměstnanos
ti ( 7 ) a zároveň zajišťuje sociální soudržnost, blahobyt 
a rozvoj sociálních dovedností ( 8 ), čímž zřetelně přispívá 
k plnění cílů strategie Evropa 2020; 

3. podle nedávné studie provedené v celé EU se sport v EU 
podílí na celkové hrubé přidané hodnotě 1,76 % ( 9 ). 
Vezmeme-li v úvahu multiplikační účinky, zvýší se podíl 
sportu dokonce na 2,98 % celkové hrubé přidané hodnoty 
v EU. Navíc se ukázalo, že růst v oblasti sportu vykazuje 
vysoký podíl lidské práce, což se odráží ve skutečnosti, že 
podíl sportu na celkové zaměstnanosti EU (který dosahuje 
2,12 %) je vyšší než jeho podíl na hrubé přidané hodnotě.
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( 1 ) Úř. věst. C 162, 1.6.2011, s. 1. 
( 2 ) Evropská komise, Bílá kniha, KOM(2007) 391 v konečném znění. 
( 3 ) Sdělení Evropské komise „Rozvoj evropského rozměru v oblasti 

sportu“, KOM(2011) 12 v konečném znění. 
( 4 ) Systém satelitních účtů (zde: satelitní účet pro sport – SSA) je defi

nován jako robustní statistický rámec pro měření hospodářského 
významu určitého odvětví (zde: odvětví sportu) v národním hospo
dářství. 

( 5 ) http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/studies-surveys- 
conferences-and-seminars_en.htm 

( 6 ) http://ec.europa.eu/sport/news/eu-conference-on-sport-statistics_en. 
htm 

( 7 ) Shrnutí studie o příspěvku sportu k hospodářskému růstu a zaměst
nanosti v EU: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/b1/ 
eusf2012-executive-summary-study-costegaeiteu-august-2012.pdf. 
Jedním ze specifických cílů bylo vytvořit metodický rámec, který 
zohlední ekonomický dopad sportu v EU. Pro dosažení tohoto cíle 
studie zasadila všechny vnitrostátní odhady do multiregionálního 
systému satelitních účtů pro sport (východiskem byl předpoklad, 
že každý členský stát představuje jeden regionální subjekt v rámci 
EU-27) v souladu s definicí sportu z Vilniusu. 

( 8 ) Sociální dovednosti a kompetence – týmová práce, disciplina, inici
ativa, vytrvalost, organizační dovednosti – získané účastí na sportu 
nebo jeho organizováním na místní úrovni hrají důležitou úlohu, 
protože jednotlivce vybavují pro trh práce, kde jsou tyto dovednosti 
velice oceňované. 

( 9 ) Podíl sportu na evropské přidané hodnotě je tudíž srovnatelný 
s podílem zemědělství, lesnictví a rybolovu dohromady a téměř 
2,5krát vyšší než podíl těžebního průmyslu a lomů a představuje 
více než pětinu činnosti finančních služeb včetně financování pojiš
tění a důchodového zabezpečení. Každé šedesáté euro vyproduko
vané a vydělané v EU má souvislost se sportem. Shrnutí studie 
o příspěvku sportu k hospodářskému růstu a zaměstnanosti v EU: 
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/b1/eusf2012-executive- 
summary-study-costegaeiteu-august-2012.pdf
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Vzhledem k neúměrně vysokému podílu lidské práce hraje 
sport významnou úlohu při zajišťování zaměstnanosti; 

4. sběr široké škály údajů týkajících se sportu a jejich využití 
při vytváření politik může zlepšit kvalitu politik v oblasti 
sportu. V tomto ohledu se považují za cenný nástroj 
k získávání podkladů pro tvorbu politik v oblasti sportu 
satelitní účty pro sport. V některých členských státech 
bylo dosaženo vynikajícího pokroku při měření hospodář
ského významu sportu prostřednictvím zřízení satelitního 
účtu pro sport na vnitrostátní úrovni; 

5. posílené spolupráce za účelem zlepšení úrovně vědo
mostní základny týkající se sportu v EU lze nejlépe dosáh
nout prostřednictvím meziodvětvové spolupráce mezi 
akademickou obcí, sportovním odvětvím a sportovním 
hnutím, jakož i mezi vnitrostátními a evropskými veřej
nými orgány včetně statistických úřadů; 

6. ukázalo se, že průzkumy Eurobarometru jsou užitečným 
nástrojem pro srovnání trendů mezi členskými státy 
v průběhu času a týkají se výsledků různých politik 
v oblasti sportu; nemohou však nahradit spolehlivé statis
tické údaje, které poskytuje prostřednictvím evropského 
statistického systému Eurostat; 

7. odborná skupina pro sportovní statistiku vypracovala 
v souladu se svým mandátem první soubor výsledků ( 1 ) 
týkajících se konkrétních aspektů posílené podkladové 
základny pro sport. Výsledky obsahují: 

— politická doporučení na základě studie o přínosu 
sportu k hospodářskému růstu a zaměstnanosti v EU a 

— příručku pro vnitrostátní statistické úřady o zřizování 
satelitních účtů pro sport; 

8. vypracování lepších podkladů pro tvorbu politik v oblasti 
sportu musí zohlednit rozpočtová omezení jak na vnitros
tátní, tak na evropské úrovni, vyplývající z hospodářské 
a finanční krize; 

3. VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY EU, ABY: 

1. pokračovaly v dobrovolném vytváření satelitních účtů pro 
sport a vycházely při tom z dostupných metodických 
nástrojů, využívaly stávajících struktur pro spolupráci na 
úrovni EU a snažily se zapojit do této činnosti příslušné 
vládní instituce včetně vnitrostátních statistických úřadů; 

2. podněcovaly a podporovaly iniciativy zaměřené na zlep 
šení sběru a šíření informací a údajů týkajících se sportu, 
včetně stávajících vnitrostátních údajů, jakožto prostředku 
pro posílení fakticky podložených politik v oblasti sportu; 

4. VYZÝVAJÍ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE, ČLENSKÉ 
STÁTY A KOMISI, ABY VE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH OBLASTECH 
PŮSOBNOSTI: 

1. zlepšily podkladovou základnu týkající se sociálních 
a hospodářských aspektů sportu v EU a jejích členských 
státech, například začleněním těchto témat do Evropského 
statistického programu 2013–2017 a následných ročních 
statistických pracovních programů; 

2. usilovaly o zlepšení spolupráce mezi příslušnými institu
cionálními strukturami v oblasti sportu a v oblasti statis
tiky na úrovni EU a v členských státech s cílem zvýšit 
informovanost o potřebě spolehlivých a srovnatelných 
údajů týkajících se sportu; 

3. na základě stávajících poznatků podporovaly širší chápání 
zásadní úlohy sportu jakožto hybatele růstu, zaměstna
nosti a rozvoje sociálních dovedností, jakož i z hlediska 
sociální soudržnosti v kontextu tvorby politik na vnitros
tátní a regionální úrovni a strategie Evropa 2020; 

5. VYZÝVAJÍ EVROPSKOU KOMISI, ABY: 

1. na základě předchozí činnosti v této oblasti zvážila 
možnost využití stávajících a budoucích finančních 
nástrojů EU na podporu vnitrostátního úsilí o vytvoření 
satelitních účtů v oblasti sportu; 

2. prosazovala posilování podkladové základny pro sport, 
zejména podporou základu předchozí činnosti v této 
oblasti, úsilí o vytvoření satelitních účtů v oblasti sportu 
na vnitrostátní úrovni a sdílení osvědčených postupů na 
úrovni EU s cílem empiricky měřit příspěvek sportu 
k hospodářskému růstu a k zachování a zvyšování 
zaměstnanosti v Evropě; 

— stanovení klíčových údajů potřebných pro tvorbu 
politik v oblasti sportu v Evropě, jako je například 
účast na sportovních činnostech, a poté práce na 
sběru a šíření údajů z oblasti sportu týkajících se 
celé EU v příslušných oblastech, 

— zahájení a šíření průzkumů EU, jako je Eurobarometr, 
a studií v souladu s politickými prioritami pro oblast 
sportu stanovenými Radou a zařazením sportu do 
stávajících průzkumů Eurostatu.
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( 1 ) http://ec.europa.eu/sport/library/documents
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