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 Nedostatek pohybové aktivity, sedavý způsob života a nezdravé 
stravování představují v Evropě významný společenský problém, 
který má negativní dopad na zdraví a životní pohodu lidí, na 
hospodářství a na systémy zdravotní péče.

 Z vědeckých důkazů vyplývá, že pravidelná pohybová aktivita 
zlepšuje zdraví a dobré životní podmínky, zatímco jejich 
nedostatek vede ke špatnému zdravotnímu stavu, zejména 
v pozdějších fázích života. Vědci také poukázali na skutečnost, že 
sport významně ovlivňuje výsledky vzdělávání a úspěch na trhu 
práce v pozdějším životě. 

 Obezita, zejména u dětí, je na vzestupu. Jádrem tohoto problému 
jsou nezdravé stravovací návyky a nedostatek pohybové aktivity.

 Zdravotní problémy a obezita mají negativní dopad na životní 
pohodu dospělých, což vede k vysokým nákladům pro jednotlivce 
i pro společnost jako celek. Statistiky ukazují, že dospělí s 
takovými problémy vydělávají méně, mají větší obtíže při hledání 
zaměstnání a jsou vystaveni vyššímu riziku sociálního vyloučení. 

 Vzdělávání dětí a mladých dospělých o významu zdravé 
a vyvážené stravy a dostatečné pohybové aktivity je důležité 
k tomu, aby byli motivováni vést zdravý životní styl, což by 
přispělo k ochraně jejich zdraví.

 Musíme prosazovat zdravé potraviny a zároveň zajistit bezpečné, 
udržitelné a stabilní dodávky potravin.

 Nezdravé stravovací návyky a nedostatek pohybové aktivity – 
vedle kouření a zneužívání alkoholu – jsou častější u sociálně 
znevýhodněných osob. Politiky a činnosti musí tyto skupiny 
oslovit a zapojit. Tyto politiky přispějí ke snižování sociálního 
vyloučení a ke spravedlivější společnosti.

 K prosazování zdravé stravy a pohybové aktivity je nezbytné 
rozvíjet další spolupráci v oblasti zdraví, sportu, vzdělávání  
a v potravinářství. 

Komisaři Navracsics, Andriukaitis a Hogan se konkrétně dohodli, že v příštích 
dvou letech přijmou následující opatření :

1 Zvýšení finančních prostředků na projekty zaměřené 
na podporu pohybové aktivity v rámci Sportovní složky programu 
Erasmus+ s možností zaměřit se na specifické oblasti, například 
na školy.

2 Podpora znalostních a inovačních společenství za přispění 
Evropského inovačního a technologického institutu, EIT Health 
a EIT Food, pro rozvoj a podporu inovačních přístupů k propagaci 
a ke zvýšení povědomí o přínosech zdravého životního stylu.

3 Využití Evropského týdne sportu k propagaci zdravého 
životního stylu, zejména u dětí, starších lidí a osob pocházejících ze 
znevýhodněného prostředí. 

4 Propagace zdravého životního stylu u dětí a mládeže, 
zejména podporou školních a sportovních klubů ve vytváření 
a rozvoji partnerství.

5 Podpora programu EU dodávek ovoce a zeleniny a mléka 
do škol, který byl zahájen v srpnu 2017 a jenž přispívá k utváření 
zdravějších stravovacích návyků prostřednictvím distribuce 
zemědělských produktů do škol, a řady doprovodných vzdělávacích 
činností, jako je využívání souboru nástrojů pro učitele.

6 Podpora kampaní propagujících zdravé stravovací návyky 
a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny (např. kampaň „pět denně“) 
prostřednictvím ročních výzev na propagaci zemědělských produktů.

7 Pokračování ve spolupráci mezi příslušnými útvary Komise 
s cílem koordinovat opatření na podporu zdravého životního stylu 
a souvisejícího financování. 

8 Posílení dialogu zdravotnických a sportovních sítí, 
např. prostřednictvím společných schůzí sítě vnitrostátních 
kontaktních míst pro pohybovou aktivitu a skupiny na vysoké 
úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity, a podpora účasti dalších 
relevantních útvarů Komise.  
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9 Propagace zdravého životního stylu prostřednictvím akcí 
a konferencí pořádaných Komisí, jako jsou Evropský týden sportu, 
oborové setkání na téma zdraví prospěšné pohybové aktivity 
uvedené v pracovním plánu EU v oblasti sportu na období let 
2017–2020, sportovní fórum EU, berlínský mezinárodní veletrh 
Zelený týden a pařížská mezinárodní zemědělská výstava.

10 Začlenění pohybové aktivity jako priority pro skupinu 
na vysoké úrovni zástupců vlád pro výživu a pohybovou aktivitu 
a platformy EU pro stravu, pohybovou aktivitu a zdraví.

11 Udržování pravidelného dialogu o zdravém životním stylu 
s Evropským parlamentem, zejména pak s Výborem pro kulturu 
a vzdělávání, Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin a s meziskupinou pro sport.

12 Určení – v rámci příslušných fór Komise – vhodných 
mechanismů ke zlepšení stávajícího shromažďování údajů o 
zdravotních ukazatelích, jakož i údajů o intervencích a opatřeních, 
zejména těch, které se týkají pohybové aktivity, nezdravých 
stravovacích návyků, obezity a výsledků v oblasti zdraví.

13 Prohloubení výzkumu a získání nových poznatků o  
chování a návycích lidí, pokud jde o zdraví, jakož i o tom, co určuje 
jejich životní styl a jaký to má vliv na sociální situaci u různých 
socioekonomických skupin. 

14 Podpora zveřejňování aktualizovaných informačních přehledů 
o zdraví prospěšné pohybové aktivitě a shromažďování, sdílení 
a provádění osvědčených postupů (např. iniciativy usilující o to, aby 
praktičtí lékaři mohli předepisovat pohybovou aktivitu a aby k tomu 
byli motivováni). Zejména určení osvědčených postupů pro přijímání 
nákladově efektivních opatření na podporu zdraví a předcházení 
nemocem (řešení nedostatku pohybové aktivity), předávání těchto 
informací řídící skupině pro podporu zdraví, prevenci chorob a 
zvládání nepřenosných nemocí a pomoc členským státům při 
provádění těchto postupů.  

15 Vypracování studie o pohybové aktivitě na pracovišti s cílem 
přispět k podpoře zdraví na pracovišti.
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Komisaři Navracsics, Andriukaitis a Hogan se dohodli na následujícím harmonogramu:

Zásadní význam pro posílení koordinace napříč různými oblastmi politik v rámci Komise, 
zejména pokud jde o řešení sociálních, zdravotních a hospodářských problémů souvisejících 

s nezdravým životním stylem, zejména nedostatkem pohybové aktivity, bude mít seminář 
o zdravém životním stylu pořádaný u příležitosti zahájení Evropského týdne sportu 2017 

v estonském Tartu.

Tartuská výzva pro zdravý životní styl bude představena sportovním organizacím 
na zasedání odborníků v oblasti zdraví prospěšné pohybové aktivity, které se bude konat 

v prosinci 2017.

Na jaře roku 2018 a v roce 2019 se během následujících dvou sportovních fór EU budou 
konat konkrétně zaměřené semináře o zdravém životním stylu.

Na semináři o zdravém životním stylu, který se bude konat v druhé polovině roku 2019, 
bude posouzen pokrok dosažený při provádění závazků.
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