
Sport

Sport a cvičení jsou nedílnou součástí života milionů Evropanů. Kromě podpory lepšího zdraví a pohody pomáhá sport řešit otázky, jako 
je rasismus, sociální vyloučení a genderová nerovnost. Sport má také značné ekonomické přínosy a je důležitým nástrojem ve vnějších 
vztazích EU. Politika EU v oblasti sportu se nyní provádí především prostřednictvím programu Erasmus+.

EU propaguje zdravotní přínosy a pozitivní hodnoty spojené se sportem, 
podporuje spolupráci mezi tvůrci politik a dialog se sportovními organizacemi 
a zabývá se problémy, jako je doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí.

Co EU dělá
EU se zaměřuje na sport jako na způsob, 
jak udržet zdraví lidí, vytvářet komunity, 
posilovat sociální začleňování a prosazo-
vat rovné příležitosti.

 ● Program Erasmus+ spolufinancuje ini-
ciativy, které pomáhají rozvíjet, sdílet 
a zavádět inovativní nápady a postupy 
na podporu sportu na základní úrov-
ni. Program „Erasmus+ sport“ pomá-
há rozvíjet evropskou dimenzi sportu 
a posiluje spolupráci mezi sportovními 
organizacemi, orgány veřejné moci 
a dalšími stranami.

 ● Sport může odstranit sociál-
ní rozdíly, posilnit postavení 
lidí a poskytnout příležitosti 
k rozvoji vůdčích dovedností. 
Členským státům EU, jež žá-
dají Evropský sociální fond 
a Evropský fond pro regionál-
ní rozvoj o granty, se doporu-
čuje zahrnout projekty, které 
podporují sociální začleňování 
prostřednictvím sportu. Ceny 
#BeInclusive EU Sport oceňují 

organizace, které využívají sílu sportu 
ke zlepšení sociálního začleňování zne-
výhodněných skupin.

 ● Evropský týden sportu vybízí Evropany 
k aktivitě v jejich každodenním životě.

 ● Evropská komise podněcuje sportovní 
organizace k uplatňování zásad dobré 
správy.

 ● Evropská komise postupně začleňuje 
sport do dvoustranných dohod se tře-
tími zeměmi.

Spolupráce mezi členskými státy EU v ob-
lasti sportu je schvalována prostřednictvím 

víceletého pracovního plánu EU pro sport. 
Poslední plán (na období 2017–2020) sta-
noví tyto tři priority: integrita sportu, hospo-
dářský rozměr sportu a sport a společnost. 
Evropská komise spolupracuje s členskými 
státy a zúčastněnými subjekty při prosa-
zování úlohy sportu a při hledání řešení 
problémů, s nimiž se evropský sport potýká.

Průzkum Eurobarometr týkající se sportu 
a fyzické aktivity ukazuje, že občané EU 
nemají dostatek pohybu. Zdravotní politi-
ka EU propaguje cvičení sdílením osvěd-
čených postupů mezi zeměmi EU a se 

zúčastněnými stranami a pro-
střednictvím platformy EU pro 
stravu, tělesnou aktivitu a zdraví, 
která poskytuje fórum zabývající 
se negativními trendy. Pokyny EU 
v oblasti tělesné aktivity (2008) 
a doporučení Rady o podpoře 
zdraví upevňující tělesné aktivity 
ve všech odvětvích (2013) uka-
zují, jak mohou aktivitu podpořit 
vnitrostátní politiky.

Další informace: https://ec.europa.eu/info/topics/sport_cs
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ON-LINE
Informace ve všech úředních jazycích Evropské unie jsou k dispozici na portálu 
Europa: http://europa.eu

OSOBNĚ
V celé Evropě se nacházejí stovky místních informačních středisek EU.

Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce:  
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_cs

TELEFONICKY NEBO E-MAILEM
Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět  
na otázky týkající se Evropské unie.

Můžete ji kontaktovat na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 
(někteří mobilní telefonní operátoři neposkytují přístup k linkám s předčíslím 
00 800 nebo mohou tyto hovory zpoplatňovat) nebo ze zemí mimo EU na 
placené telefonní lince +32 22999696 nebo můžete použít elektronický 
formulář uvedený na adrese https://europa.eu/european-union/contact_cs

ČTENÍ O EVROPĚ
Publikace o EU jsou na dosah jednoho kliknutí na internetových stránkách EU 
Bookshop: http://bookshop.europa.eu

ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE
Evropská komise má kanceláře (zastoupení) ve všech členských státech 
Evropské unie:  
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_en

INFORMAČNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Evropský parlament má informační kancelář v každém členském státě Evropské 
unie: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/information_offices.html

DELEGACE EVROPSKÉ UNIE
Evropská unie má rovněž delegace v ostatních částech světa:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

Obraťte
se na EU

Další informační  
přehledy ze série  
„Co Evropská unie dělá“

Máte otázky o Evropské unii? 
Může vám pomoci Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

Tento informační přehled je  
součástí publikace „Evropská unie – 
co je a co dělá“. Interaktivní verze 
této publikace, která obsahuje 
odkazy na obsah on-line, je 
k dispozici ve formátu PDF a HTML na 
adrese http://publications.europa.eu/
webpub/com/eu-what-it-is/cs/

Rukopis byl dokončen v roce 2017

Evropská komise a žádná osoba vystupující jejím jménem není zodpovědná  
za využití níže uvedených informací.
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