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Delegace naleznou v příloze usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 

o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu, který schválila Rada písemným postupem dne 

27. listopadu 2020. 

Toto usnesení bude na základě rozhodnutí Výboru stálých zástupců ze dne 18. listopadu 2020 

předáno ke zveřejnění v Úředním věstníku. 
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PŘÍLOHA 

Usnesení Rady a zástupců vlád 

členských států, zasedajících v Radě, 

o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu 

(1. ledna 2021 – 30. června 2024) 

 

RADA A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, 

 PŘIPOMÍNAJÍCE článek 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nějž sport 

představuje oblast, v níž by činnosti na úrovni EU měly podporovat, koordinovat 

a doplňovat opatření členských států; 

 PŘIPOMÍNAJÍCE, že Unie přispívá k podpoře evropských hledisek sportu s 

přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné 

činnosti a jeho společenské a výchovné funkci1; 

 PŘIPOMÍNAJÍCE, 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 sportovců2; 

                                                 
1 Viz čl. 165 odst. 1 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 
2 Viz čl. 165 odst. 2 SFEU. 
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 UZNÁVAJÍCE, že sport by mohl přispět k dosažení celkových politických priorit EU, 

a zejména cílů různých dalších oblastí politiky, jako je vzdělávání, zdraví, mládež, 

sociální věci, začlenění, rovnost, genderová rovnost, rozvoj měst a venkova, doprava, 

životní prostředí, cestovní ruch, zaměstnanost, inovace, udržitelnost, digitalizace 

a ekonomika; a že tyto oblasti politiky by mohly na základě meziodvětvové spolupráce 

podpořit propagaci sportu; 

 ZDŮRAZŇUJÍCE, že v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 je sport 

rovněž důležitým faktorem umožňujícím udržitelný rozvoj3, a může tedy přispět 

k dosažení cílů udržitelného rozvoje; 

 PŘIPOMÍNAJÍCE usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících 

v Radě, o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2011–20144, 

2014–20175 a 2017–20206; 

 VÍTAJÍCE výsledky provádění pracovního plánu EU v oblasti sportu na období 

2017–2020, jakož i zprávu Komise o jeho provádění a významu7; 

 UZNÁVAJÍCE potřebu vhodné spolupráce se sportovním hnutím a dalšími 

příslušnými zúčastněnými subjekty a s příslušnými mezinárodními vládními 

a nevládními organizacemi, včetně Rady Evropy, Světové zdravotnické organizace 

(WHO), Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Organizace OSN pro 

výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Světové antidopingové agentury (WADA), 

                                                 
3 Odkaz: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=EO, viz 

bod 37. 
4 Úř. věst. C 162, 1.6.2011, s. 1. 
5 Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 12. 
6 Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 5. 
7 Dokumenty 9469/20 + ADD 1. 
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STANOVÍ PRACOVNÍ PLÁN EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI SPORTU NA OBDOBÍ OD 

1. LEDNA 2021 DO 30. ČERVNA 2024.  

 Tento pracovní plán Evropské unie v oblasti sportu (dále jen „pracovní plán EU“) má 

tyto HLAVNÍ CÍLE: 

– Posílit v EU sport založený na integritě a hodnotách. 

– Posílit oživení a odolnost odvětví sportu vůči krizi během pandemie COVID-19 

i po ní. 

– Podpořit udržitelnou a fakticky podloženou politiku v oblasti sportu. 

– Zvýšit účast na sportu a pohybové aktivitě upevňující zdraví za účelem podpory 

aktivního životního stylu šetrného k životnímu prostředí, sociální soudržnosti 

a aktivního občanství. 

– Prostřednictvím meziodvětvové spolupráce zajistit informovanost v dalších 

oblastech politiky EU ohledně důležitého přínosu, který může sport mít pro 

sociálně a environmentálně udržitelný růst Evropy, digitalizaci, jakož i oživení po 

pandemii COVID-19 a budoucí odolnost, jakož i pro dosažení cílů udržitelného 

rozvoje. 

– Posílit mezinárodní rozměr politiky EU v oblasti sportu, zejména prostřednictvím 

výměn a spolupráce s vládami a zúčastněnými subjekty mimo EU. 

– Navázat na předchozí tři pracovní plány EU v oblasti sportu a na další dokumenty 

EU související se sportem, jako jsou závěry Rady a usnesení Rady. 

– Pokračovat ve výměně znalostí a zkušeností mezi členskými státy EU a Komisí. 
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– Zintenzivnit dialog a spolupráci na úrovni EU se sportovním hnutím a dalšími 

příslušnými zúčastněnými subjekty a institucemi, a to jak v oblasti sportu 

a pohybové aktivity, tak mimo ni. 

– Tam, kde je to vhodné, podporovat provádění kapitoly programu Erasmus+ 

týkající se sportu. 

 Pracovní plán EU se zabývá těmito prioritními oblastmi: 

– ochrana integrity a hodnot ve sportu; 

– socioekonomický a environmentální rozměr sportu; 

– propagace účasti na sportu a zdraví upevňující pohybové aktivitě. 

Konkrétní klíčová témata, okruhy, cíle, pracovní formáty, možné výsledky, lhůty pro 

dosažení cíle a povinnosti jsou uvedeny a vysvětleny v přílohách I a II tohoto 

dokumentu. 

 Tento pracovní plán EU je flexibilním nástrojem. Pro včasnou reakci na nadcházející 

nebo neočekávaný vývoj a naléhavé otázky v oblasti sportu a pohybové aktivity 

mohou být nezbytné následné změny nebo úpravy, přičemž se zohlední priority 

budoucích předsednictví Rady. 

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY, ABY 

 se zapojily do provádění tohoto pracovního plánu EU a tam, kde je to vhodné, svými 

odbornými znalostmi a zkušenostmi přispívaly k různým pracovním formátům; 

 při vypracovávání politik v oblasti sportu nebo jiných příslušných politik na celostátní 

a nižší úrovni zvážily zohlednění znalostí a výsledků dosažených při provádění tohoto 

pracovního plánu EU, a to při současném respektování zásady subsidiarity 

a autonomie sportu; 
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 informovaly a případně konzultovaly vnitrostátní sportovní hnutí a další příslušné 

zúčastněné subjekty ohledně provádění tohoto pracovního plánu EU a šířily znalosti 

a výsledky s cílem napomoci praktickému významu a zviditelnění činností. 

VYZÝVAJÍ JEDNOTLIVÁ PŘEDSEDNICTVÍ RADY, ABY 

 zohlednila tento pracovní plán EU při vypracovávání svého programu a vycházela z již 

dosažených výsledků; 

 zvážila uspořádání setkání na pracovní úrovni s příslušnými zástupci sportovního hnutí 

a dalšími zúčastněnými subjekty v oblasti sportu, mimo jiné za účelem výměny 

informací o provádění tohoto pracovního plánu EU, seznámení se se vzájemnými 

ambicemi a poskytování informací o plánovaných prioritách nadcházejících 

předsednictví Rady8; 

 po uplynutí tříletého období, na něž se toto usnesení vztahuje, a na základě zprávy, 

kterou má vypracovat Komise, případně předložila nový návrh pracovního plánu EU 

pro další období. 

VYZÝVAJÍ KOMISI, ABY 

 se společně s členskými státy, sportovním hnutím a dalšími příslušnými zúčastněnými 

subjekty zapojila do provádění tohoto pracovního plánu EU a podpořila členské státy 

prostřednictvím svých odborných znalostí a zkušeností ze všech příslušných oblastí 

politiky v souladu s přílohami I a II tohoto usnesení; 

19. přispívala k fakticky podloženým politikám v EU a jejích členských státech, zejména 

prostřednictvím studií a průzkumů; 

                                                 
8 Toto setkání by se například mohlo konat v rámci každoročního Sportovního fóra EU. Na 

straně EU by účastníky tohoto zasedání mohli být zástupci současné trojice předsednictví, 

nastupující trojice předsednictví a Komise. 
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20. členské státy, sportovní hnutí a další příslušné zúčastněné subjekty nadále informovala 

o probíhajících a plánovaných iniciativách a možnostech financování v oblasti sportu, 

jakož i v dalších oblastech politiky EU souvisejících se sportem, a tam, kde je to 

vhodné, prostřednictvím příslušných přípravných orgánů a kanálů Rady9 předem 

konzultovala členské státy ohledně provádění konkrétních iniciativ v rámci pracovního 

plánu EU; 

21. podporovala začleňování sportu a pohybové aktivity do dalších oblastí politiky EU; 

22. šířila znalosti a výsledky dosažené při provádění tohoto pracovního plánu EU s cílem 

zajistit praktický význam a zviditelnit činnosti; 

23. zvážila poskytnutí on-line platformy pro ukládání a výměnu zpráv, osvědčených 

postupů nebo příslušných dokumentů s cílem usnadnit sdílení informací mezi 

členskými státy; 

24. na základě dobrovolných příspěvků členských států předložila během druhé poloviny 

roku 2023 zprávu o provádění a významu tohoto pracovního plánu EU. Tato zpráva 

bude během první poloviny roku 2024 podkladem pro vypracování případného 

následného pracovního plánu EU. 

VYZÝVAJÍ SPORTOVNÍ HNUTÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÚČASTNĚNÉ SUBJEKTY, 

ABY 

25. se vedle členských států a Komise zapojily do provádění tohoto pracovního plánu EU 

a svými odbornými znalostmi a zkušenostmi přispívaly k různým pracovním 

formátům; 

26. zvážily šíření znalostí a výsledků dosažených při provádění tohoto pracovního plánu 

EU a zohlednily je ve svých vlastních činnostech. 

 

                                                 
9 Zejména Pracovní skupiny pro sport v rámci Rady. 



 

 

13322/20   aj/kno 8 

Příloha I k PŘÍLOZE TREE.1.B  CS 
 

Příloha I k PŘÍLOZE 

Prioritní oblast: Ochrana integrity a hodnot ve sportu 

 

Klíčové téma Okruh Cíl Pracovní formát (příp.) Výstup / lhůta 

pro dosažení cíle 

Lídr (lídři) 

Bezpečné 

prostředí ve 

sportu10 

 

Předcházení 

obtěžování, zneužívání 

a násilí, včetně 

sexuálního násilí a 

všech forem 

diskriminace 

 

 

- zvyšování informovanosti 

- výměna osvědčených 

postupů 

- budování znalostní 

základny 

- činnosti navazující na 

doporučení expertní 

skupiny zabývající se 

řádnou správou ohledně 

ochrany mladých sportovců 

a zajištění práv dětí při 

sportu (2016)11 a závěry 

Rada a přípravné orgány (příp.) závěry Rady 

nebo politická rozprava 

druhá polovina roku 

2023 

 

 

 

ES 

předsednictví 

                                                 
10 Článek 165 odst. 2 SFEU: „Činnost Unie je zaměřena na (...) rozvoj evropského rozměru sportu (...) ochranou fyzické a mravní integrity 

sportovců, obzvláště mladých sportovců.“ 
11 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=25000&no=1. 
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Rady o ochraně dětí při 

sportu (2019)12 

Boj proti 

dopingu13 

 

Zajištění koordinace a 

sdílení informací, 

zejména v souvislosti se 

zasedáními WADA a 

CAHAMA  

- příprava postojů EU a jejích 

členských států pro zasedání 

Ad hoc evropského výboru 

pro Světovou antidopingovou 

agenturu (CAHAMA) a 

Světové antidopingové 

agentury (WADA) v souladu 

s usnesením Rady o 

zastoupení členských států 

EU v nadační radě Světové 

antidopingové agentury 

(WADA) a koordinaci postojů 

členských států před 

zasedáními této agentury14 

(nebo veškerých následných 

souvisejících dokumentů) 

- výměna osvědčených 

Rada a její přípravné orgány 

(případně s podporou 

odborníků) 

(příp.) Koordinace a 

postoj EU 

(2021–2024) 

předsednictví, 

Komise 

                                                 
12 Úř. věst. C 419, 12.12.2019. 
13 Článek 165 odst. 2 SFEU: „Činnost Unie je zaměřena na (…) rozvoj evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného 

sportovního soutěžení (…).“ 
14 Úř. věst. C 192, 7.6.2019, s. 1. 
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postupů 

- budování znalostní 

základny 

Sport a 

vzdělávání 

 

Sport jako rámec pro 

osobní a sociální 

dovednosti a 

dovednosti potřebné k 

učení a podporu 

tolerance, solidarity, 

inkluzivnosti a dalších 

sportovních hodnot a 

hodnot EU15 

 

 

 

 

 

 

Dovednosti a 

- zvyšování informovanosti 

- výměna osvědčených 

postupů 

- budování znalostní 

základny 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o podpoře 

společných hodnot EU 

prostřednictvím sportu 

(2018)16 

 

 

 

skupina zainteresovaných 

členských států (činnost 

zaměřená na vzájemné učení) 

 

konference na téma místa a 

dopadu sportu v životě dětí 

 

 

zasedání generálních 

ředitelství (se zvláštním 

zaměřením na profesionální 

sportovce a sportovní hnutí 

jako vzory) 

 

 

konference 

2021–2022 

 

 

 

první polovina roku 

2022 

 

 

 

 

druhá polovina roku 

2022 

 

 

 

2021–2023 

DE 

 

 

 

FR 

předsednictví 

 

 

 

CZ 

předsednictví 

 

 

 

 

Komise 

                                                 
15 Článek 165 odst. 1 SFEU: „Unie přispívá k podpoře evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho (...) společenské a výchovné funkci.“ 
16 Úř. věst. C 196, 8.6.2018. 
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kvalifikace ve sportu: 

sportovci a 

zaměstnanci, zejména 

trenéři 

 Dvojí kariéra 

sportovců 

- zvyšování informovanosti 

- výměna osvědčených 

postupů 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o dvojí kariéře 

sportovců (2013)17 

Rada a přípravné orgány politická rozprava 

(druhá polovina roku 

2021) 

SI 

předsednictví 

Genderová 

rovnost 

 

- Zvýšení podílu žen, 

zejména mezi trenéry a 

ve vedoucích pozicích 

ve sportovních 

organizacích a 

sportovních klubech 

- Rovné podmínky 

(včetně odměňování) 

sportovkyň a 

- výměna osvědčených 

postupů 

- budování znalostní 

základny 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o rovnosti žen 

a mužů v oblasti sportu 

(2014)18 a na doporučení 

expertní skupiny zabývající 

konference 

 

 

Rada a přípravné orgány 

 

 

 

 

 

2022–2023 

 

 

(příp.) závěry Rady 

(druhá polovina roku 

2023) 

 

Komise 

 

 

ES 

předsednictví 

                                                 
17 Úř. věst. C 168, 14.6.2013. 
18 Úř. věst. C 183, 14.6.2014. 
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sportovců, trenérek a 

trenérů, funkcionářek a 

funkcionářů, 

zaměstnankyň a 

zaměstnanců atd. 

- Větší mediální pokrytí 

sportovních soutěží 

žen, boj proti 

stereotypům atd. 

se řádnou správou ohledně 

genderové rovnosti ve 

sportu (2016)19 

 

 

Sportovní 

diplomacie 

Sportovní diplomacie v 

kontextu vnějších vztahů 

EU 

- výměna osvědčených 

postupů 

- budování znalostní 

základny 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o sportovní 

diplomacii (2016)20 

konference 

 

 

 

skupina zainteresovaných 

členských států 

první polovina roku 

2021 

 

 

první polovina roku 

2023 

PT 

předsednictví 

 

 

HR  

Evropský model 

sportu  

Dopad uzavřených 

sportovních soutěží na 

systém organizovaného 

- budování znalostní 

základny 

- analýza skutkového a 

Rada a přípravné orgány 

 

 

(příp.) závěry Rady 

(druhá polovina roku 

2021) 

SI 

předsednictví 

 

                                                 
19 https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/expert-group-gender-equality_en.pdf. 
20 Úř. věst. C 467, 15.12.2016, s. 12. 
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sportu s ohledem na 

zvláštní povahu sportu 

 

Možné výzvy, jimž čelí 

evropské sportovní 

organizace a federace 

(pracovní název) 

právního stavu 

- zvyšování informovanosti 

 

 

 

(příp.) studie 

 

 

 

 

 

2022  

 

 

 

Komise 

Práva sportovců Práva a pracovní 

podmínky sportovců, 

zejména ty, jež se týkají 

účasti na sportovních 

akcích (mimo jiné 

marketingová práva, 

svoboda projevu, právní 

ochrana, nepřípustnost 

diskriminace)  

- zvyšování informovanosti 

- budování znalostní 

základny 

- analýza skutkového a 

právního stavu 

 

 

 

 

 

seminář 

 

 

(příp.) studie 

2023 Komise 

 

 

Komise 

 

Rozvoj a 

podpora řádné 

správy v oblasti 

sportu 

Určení překážek, které je 

třeba v oblasti sportu 

řešit v souvislosti se 

správou  

- výměna osvědčených 

postupů 

- referenční srovnávání 

konference 2022–2023 BG 

 

SE 
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Boj proti 

manipulaci se 

sportovními 

soutěžemi 

Úmluva Rady Evropy o 

boji proti manipulaci se 

sportovními soutěžemi 

(„Magglingenská 

úmluva“)  

- posoudit společně s Komisí 

způsoby, jak vyřešit 

patovou situaci, pokud jde o 

úmluvu, s cílem umožnit 

EU a všem jejím členským 

státům dokončit své 

ratifikační procesy a 

přistoupit k úmluvě 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o boji proti 

korupci ve sportu21 

Rada a přípravné orgány 2021–2022 předsednictví 

Komise 

                                                 
21 Úř. věst. C 416, 11.12.2019, s. 3, viz bod 26. 
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Prioritní oblast: Socioekonomický a environmentální rozměr sportu 

 

Klíčové téma Okruh Cíl Pracovní formát (příp.) Výstup / lhůta 

pro dosažení cíle 

Lídr (lídři) 

Inovace a 

digitalizace 

Inovace v oblasti sportu ve 

všech dimenzích a na 

všech úrovních 

sportovního odvětví 

(včetně místních 

sportovních klubů) 

- výměna osvědčených 

postupů 

- budování znalostní 

základny 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o sportu 

jakožto hnací síle inovací a 

hospodářského růstu 

(2014)22 

Rada a přípravné 

orgány 

 

 

 

S 

eminář 

 

 

skupina 

zainteresovaných 

členských států 

 

 

skupina 

zainteresovaných 

(příp.) závěry Rady o 

inovacích v oblasti 

sportu 

(první polovina roku 

2021) 

 

první polovina roku 

2021 

 

 

první polovina roku 

2021 

 

 

2021–2022 

 

PT 

předsednictví 

 

 

 

 

PT 

předsednictví 

 

 

BG 

 

 

 

DE 

HR 

                                                 
22 Úř. věst. C 436, 5.12.2014, s. 2. 



 

 

13322/20   aj/kno 16 

Příloha I k PŘÍLOZE TREE.1.B  CS 
 

členských států (se 

zaměřením zejména na 

využívání digitálních 

nástrojů ve vzdělávání 

trenérů23) 

 

seminář  

 

 

 

 

 

 

druhá polovina roku 

2023 

 

 

 

 

 

 

BE 

 

Ekologický sport 

 

- Vzdělávání pro 

udržitelný sport 

- Provozování sportu, 

sportovní zařízení a akce 

šetrné k životnímu 

prostředí 

- Vývoj sportu a jeho 

provozování s ohledem 

na změnu klimatu 

 

 

- výměna osvědčených 

postupů 

- budování znalostní 

základny 

- zvyšování informovanosti 

- vypracování návrhu 

společného rámce se 

sdílenými závazky s 

ohledem na evropský 

klimatický pakt 

expertní skupina 

 

skupina 

zainteresovaných 

členských států 

 

 

Rada a přípravné 

orgány 

 

 

2021–2023 

 

2021 – první polovina 

roku 2022 

 

 

 

(příp.) usnesení Rady o 

„zeleném paktu“ pro 

sport, případně 

doplněné prohlášením 

Komise 

 

FR 

předsednictví 

 

NL 

 

FR 

předsednictví 

 

 

                                                 
23 Činnosti navazující na závěry Rady o úloze trenérů ve společnosti (Úř. věst. C 423, 9.12.2017) a závěry Rady o zlepšování situace trenérů 

zvyšováním příležitostí k získávání dovedností a kompetencí (Úř. věst. 196, 11.6.2020) 
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více zúčastněných 

subjektů 

(první polovina roku 

2022) 

 

 

 

 

 

 

Sportovní zařízení Udržitelné plánování, 

výstavba a údržba 

 

- výměna osvědčených 

postupů 

- budování znalostní 

základny 

- zvyšování informovanosti 

 

skupina 

zainteresovaných 

členských států (činnost 

zaměřená na vzájemné 

učení) 

 

konference 

 

 

 

Rada a přípravné 

orgány 

2021 

 

 

 

 

 

druhá polovina roku 

2022 

 

 

(příp.) závěry Rady o 

udržitelné a přístupné 

sportovní infrastruktuře 

(druhá polovina roku 

2022) 

 

DE 

 

 

 

 

 

CZ 

předsednictví 

 

 

CZ 

Předsednictví 
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Významné 

sportovní akce 

 

 

- Budoucnost Evropy jako 

místa pořádání 

významných sportovních 

akcí 

- Spolupořádání 

významných sportovních 

akcí několika zeměmi 

- Udržitelné plánování a 

realizace 

- Následný přínos pro 

hostitelská města nebo 

regiony (včetně zapojení 

mládeže) 

 

 

 

Perspektiva EU ve sportu 

na olympijských a 

paralympijských hrách v 

- výměna osvědčených 

postupů 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o posílení 

integrity, transparentnosti a 

řádné správy při 

významných sportovních 

akcích (2016)24 a na 

doporučení expertní 

skupiny zabývající se 

hospodářským rozměrem 

sportu ohledně významných 

sportovních akcí, zejména 

pokud jde o aspekty jejich 

přínosu z hlediska sociální, 

hospodářské a 

environmentální 

udržitelnosti (2016)25 

 

skupina 

zainteresovaných 

členských států nebo 

konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schůze generálních 

ředitelství 

 

druhá polovina roku 

2021 

 

2022–2023 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

první polovina roku 

2022 

 

FI 

 

 

NL 

 

 

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR 

předsednictví 

 

                                                 
24 Úř. věst. C 212, 14.6.2016. 
25 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23271&no=1. 
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roce 2024 

 

 

činnosti navazující na 

prohlášení podepsané na 

neformálním zasedání 

ministrů dne 31. května 

2018 v Paříži26 

 

 

 

Investice do sportu 

a pohybové aktivity 

- Příspěvek sportu k 

regionálnímu rozvoji 

- Možnosti využití 

programů financování ze 

strany EU (facilita na 

podporu oživení a 

odolnosti, pomoc při 

oživení pro soudržnost a 

území Evropy (REACT-

EU), strukturální fondy a 

další programy 

financování ze strany EU) 

- analýza situace 

- výměna osvědčených 

postupů 

- budování znalostní 

základny 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o 

hospodářském rozměru 

sportu a jeho 

socioekonomických 

přínosech (2018)27 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o dopadu 

pandemie COVID-19 a 

skupina 

zainteresovaných 

členských států 

 

zasedání klastrů 

2021 

 

 

 

2022  

IT 

 

 

 

Komise  

                                                 
26 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/declarationjop2024_europe_en.pdf. 
27 Úř. věst. C 449, 13.12.2018. 
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oživení odvětví sportu 

(2020)28 

Posílení oživení a 

odolnost odvětví 

sportu vůči krizi 

během pandemie 

COVID-19 a po ní 

- Střednědobý a 

dlouhodobý dopad 

pandemie na profesionální 

sporty, výkonnostní sporty 

a sport na místní úrovni 

- případná potřeba 

strukturálních změn v 

systému sportu 

- Úloha veřejné správy 

- Možnosti financování 

- analýza situace 

- výměna osvědčených 

postupů 

- vypracování strategie 

- činnosti navazující na 

závěry Rady o dopadu 

pandemie COVID-19 a 

oživení odvětví sportu 

(2020)29  

konference 

 

 

expertní skupina 

 

2021 

 

 

2021–2023 

ES 

 

 

Komise 

 

Prioritní oblast: propagace účasti na sportu a zdraví upevňující pohybové aktivitě 

 

Klíčové téma Okruh Cíl Pracovní formát Výstup / lhůta pro 

dosažení cíle 

Lídr (lídři) 

Vytvoření 

vhodných 

Strategický rozvoj 

sportu a pohybové 

- výměna osvědčených postupů 

- budování znalostní základny 

skupina 

zainteresovaných 

2021–2022 

 

DE 

 

                                                 
28 Úř. věst. C 214 I, 29.6.2020. 
29 Viz poznámka pod čarou 28. 
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příležitostí pro 

sport a pohybovou 

aktivitu pro 

všechny generace 

aktivity na místní 

úrovni 

 

 

 

Rozvoj místa a dopadu 

sportu v životě dětí 

- činnosti navazující na závěry Rady o 

podpoře motorických schopností a 

pohybových a sportovních aktivit u 

dětí (2015)30 

členských států 

 

 

 

konference 

 

Rada a přípravné 

orgány 

 

 

 

 

 

první polovina roku 

2022 

(příp.) závěry Rady 

(první polovina roku 

2022) 

 

 

 

 

FR 

předsednictví 

FR 

předsednictví 

Propagace 

pohybové aktivity 

 

 

 

 

 

- Sledování celoživotní 

pohybové aktivity 

- Meziodvětvová 

spolupráce s 

příslušnými 

institucemi (mimo 

jiné se školami) 

- Úloha sdělovacích 

prostředků 

 

– zvyšování informovanosti 

– budování znalostní základny 

– výměna osvědčených postupů 

 

konference 

 

 

 

 

Rada a přípravné 

orgány 

druhá polovina roku 

2021 

 

 

 

(příp.) závěry Rady 

(druhá polovina roku 

2021) 

SI 

předsednictví 

 

 

 

SI 

předsednictví 

 

                                                 
30 Úř. věst. C 417, 15.12.2015. 
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Příloha II k PŘÍLOZE 

Zásady týkající se pracovních formátů a podávání zpráv 

 Pracovní plán EU v oblasti sportu bude prováděn zejména prostřednictvím expertních 

skupin, skupin zainteresovaných členských států (tj. pokud jde o činnosti v rámci 

vzájemného učení), zasedání klastrů, závěrů Rady, konferencí a studií. 

 Smyslem expertních skupin je umožnit širší účast ze strany členských států se 

zapojením sportovního hnutí a dalších příslušných zúčastněných subjektů na úrovni 

EU. Všechny členské státy se jich mohou kdykoli zúčastnit. Členské státy by mohly 

zvážit (rovněž) případné jmenování zástupců svého vnitrostátního sportovního hnutí 

do expertní skupiny. 

Expertním skupinám předsedá Komise v souladu s ustanoveními rozhodnutí C(2016) 

330131. Komise se žádá, aby při výběru zástupců sportovního hnutí a dalších 

zúčastněných subjektů v oblasti sportu zohlednila v neposlední řadě význam dotčené 

instituce a odborné znalosti konkrétně jmenovaných zástupců v dané oblasti. 

 Skupiny zainteresovaných členských států budou organizovány jedním nebo několika 

členskými státy, a to mimo jiné za účelem podrobnější výměny informací 

o konkrétních tématech a otázkách. Skupin zainteresovaných členských států se 

mohou účastnit všechny členské státy. Rovněž se mohou zapojit zástupci sportovního 

hnutí nebo jiné příslušné zúčastněné subjekty. Členské státy mohou také vytvářet 

skupiny zainteresovaných členských států k tématům, která nejsou uvedena v příloze I. 

                                                 
31 Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádějí horizontální pravidla pro 

ustavování a činnost expertních skupin Komise, C(2016) 3301 final. Odkaz: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3301-EN-F1-1.PDF 
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Pokud to považují za nutné, mohou skupiny zainteresovaných členských států 

definovat své vlastní pracovní postupy a struktury s ohledem na své konkrétní potřeby 

a výstupy. Komise je do práce těchto skupin zapojena a, jsou-li splněny rozpočtové 

podmínky, může práci skupin zainteresovaných členských států (v rámci vzájemného 

učení) finančně podpořit. 

 Komise pořádá zasedání klastrů na konkrétní téma s cílem představit práci a výsledky 

příslušných projektů financovaných prostřednictvím kapitoly Sport programu 

Erasmus+ nebo jiných programů financování ze strany EU. 

 Účast členských států na provádění pracovního plánu je dobrovolná. 

 Ve vhodných případech se zasedání expertních skupin, zainteresovaných členských 

států, konference a zasedání klastrů mohou konat rovněž ve virtuální podobě. 

 Komise bude předkládat Pracovní skupině pro sport zprávy o pokroku v činnosti 

expertních skupin a na konferencích či zasedáních klastrů nebo ve studiích 

a prezentovat jejich příslušné výstupy. Předsednictví Rady budou činit totéž, pokud 

jde o akce, které pořádají. Skupiny zainteresovaných členských států mohou jmenovat 

zástupce, aby prováděl podobnou činnost. 

 Pořady jednání a zprávy všech skupin budou k dispozici všem členským státům bez 

ohledu na míru jejich zapojení v dané oblasti. Výstupy z příslušných skupin budou na 

úrovni EU i na úrovni členských států vhodnou cestou zveřejněny a rozšiřovány. 
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