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INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

RADA

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě k inovacím v oblasti sportu 

(2021/C 212/02)

RADA A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

PŘIPOMÍNAJÍCE, ŽE:

1. Podle článku 165 Smlouvy o fungování Evropské unie přispívá Unie k podpoře evropských hledisek sportu 
s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské 
a výchovné funkci.

2. Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 (1) uznává sport jako významný faktor umožňující udržitelný rozvoj a oceňuje 
jeho rostoucí přínos k dosažení rozvoje a míru prostřednictvím podpory tolerance a respektu a jeho přínos k posílení 
postavení žen, mladých lidí, jednotlivců a komunit, jakož i k cílům v oblasti zdraví, vzdělávání a sociálního začleňování.

3. V závěrech Rady ze dne 4. prosince 2013 o přínosu sportu k hospodářství EU, zejména pokud jde o řešení 
nezaměstnanosti mladých lidí a o jejich sociální začleňování, byl uznán potenciál sportu při tvorbě pracovních míst 
a při podpoře místního hospodářského rozvoje, spolu s jeho přesahovými účinky na další odvětví (2).

4. V závěrech Rady ze dne 5. prosince 2014 o sportu jakožto hnací síle inovací a hospodářského růstu bylo uznáno, že 
sport je důležitou hnací silou inovací a hospodářského růstu a že sportovní odvětví se vyznačuje neustálými a rychlými 
vlnami inovací, a domnívá se, že inovace učinily ze sportovní technologie lídra v určitých oblastech aplikované vědy (3).

5. V závěrech Rady ze dne 13. prosince 2018 o hospodářském rozměru sportu a jeho socioekonomických přínosech se 
uvádí, že rozměr inovací v souvislosti se sportem dosud nebyl z důvodu chybějících údajů dostatečně uvážen z hlediska 
HDP a zaměstnanost (4).

6. V závěrech Rady ze dne 29. června 2020 o dopadu pandemie COVID-19 a oživení odvětví sportu se členské státy 
vyzývají, aby ve spolupráci se sportovním hnutím posilovaly synergie s několika odvětvími, včetně inovací, s cílem 
poskytnout sportovcům a všem občanům nové příležitosti k tomu, aby byli fyzicky aktivní, mimo jiné využíváním 
digitálních nástrojů (5).

(1) Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/70/1 ze dne 25. září 2015 nazvaná „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 
2030“, bod 37.

(2) Úř. věst. C 32, 4.2.2014, s. 2.
(3) Úř. věst. C 436, 5.12.2014, s. 2.
(4) Úř. věst. C 449, 13.12.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. C 214I, 29.6.2020, s. 1.
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7. Pracovní plán Evropské unie v oblasti sportu na období 2021–2024 přijatý Radou dne 4. prosince 2020 uznává, že 
sport by mohl přispět k dosažení celkových politických priorit EU, a zejména cílů různých dalších oblastí politiky, jako 
jsou inovace, digitalizace, hospodářství, vzdělávání, zdraví, mládež, sociální věci, začleňování, rovnost, genderová 
rovnost, rozvoj měst a venkova, doprava, životní prostředí, cestovní ruch, zaměstnanost a udržitelnost; a že tyto oblasti 
politiky by mohly na základě meziodvětvové spolupráce podpořit propagaci sportu (6).

8. Výzva z Tartu o zdravém životním stylu ze září 2017 stanoví závazek podněcovat znalostní a inovační komunity 
podporované Evropským inovačním a technologickým institutem, EIT Health a EIT Food, aby rozvíjely a posilovaly 
inovativní přístupy k propagaci a zvyšování povědomí o přínosech zdravého životního stylu.

9. V závěrech Rady ze dne 4. prosince 2020 o podpoře meziodvětvové spolupráce ve prospěch sportu a pohybové aktivity 
ve společnosti se zdůrazňuje, že sport a pohybová aktivita mají četné vazby na další oblasti politiky, včetně inovací, 
výzkumu, digitalizace, hospodářství, zdraví a zaměstnanosti, a že meziodvětvová spolupráce může hrát důležitou 
úlohu pro stimulaci inovací a hospodářského rozměru sportu (7).

UZNÁVAJÍCE, ŽE:

10. Inovace by měly být považovány za klíčovou prioritu pro rozvoj odvětví sportu. Očekává se, že inovace v oblasti 
sportu: podpoří příležitosti ke zvýšení účasti občanů na sportu a pohybové aktivitě; posílí socioekonomický rozvoj 
prostřednictvím sportu; a budou řešit současné a potenciální budoucí výzvy, čímž se odvětví sportu stane 
udržitelnějším a odolnějším.

11. V kontextu veřejné politiky by se inovace v oblasti sportu měly řešit prostřednictvím holistického, víceúrovňového 
a meziodvětvového přístupu, který by vycházel z úzké spolupráce mezi veřejnými a soukromými institucemi 
a přispíval k udržitelnému rozvoji a odpovídajícímu řešení širších socioekonomických výzev, jimž EU čelí.

12. Přibližně dvě třetiny hospodářského růstu v Evropě v posledních desetiletích podnítily inovace (8). Výzkum a inovace 
zvyšují odolnost našich výrobních odvětví, konkurenceschopnost našich ekonomik a digitální a ekologickou 
transformaci našich společností, včetně odvětví sportu.

13. Pandemie COVID-19 má vážný dopad na celé odvětví sportu (9). Zatímco dopady na jednotlivé země se liší, důsledky 
se dotýkají všech úrovní správy a rozměrů sportu. Kromě toho odhalila a prohloubila stávající slabiny a nerovnosti 
a urychlila přijímání inovativních postupů, přičemž zdůraznila potřebu vypracovat holistické přístupy k řešení 
strukturálních problémů.

14. Sport je obecně považován za průkopníka a zdroj nových myšlenek a inovací (10), neboť se může vyvíjet na základě 
technologických a sociálních trendů. Kromě toho mohou hrát vedoucí úlohu při podpoře inovací lidé zapojení do 
sportu, jako jsou sportovci, trenéři, učitelé, dobrovolníci a další pracovníci a jednotlivci.

15. Sport může být rovněž hnací silou technologických a sociálních inovací, které přinášejí výhody z hlediska ekonomické 
přitažlivosti a souvisejícího růstu trhu práce v celé EU. Výzkum ukazuje, že mnoho regionů v EU zahrnulo sport do 
svých strategií pro inteligentní specializaci (11).

16. Inovativní sociální, organizační, politické, digitální a technologické přístupy jsou nezbytné k řešení stávajících 
a vznikajících hrozeb a výzev, které mohou mít dopad na společné hodnoty Unie i sportu, jako jsou hodnoty týkající 
se nerovnosti, porušování lidských práv, komerčních tlaků, vykořisťování sportovců, dopingu, rasismu, xenofobie, 
násilí, korupce a praní špinavých peněz.

(6) Úř. věst. C 419, 4.12.2020, s. 18.
(7) Úř. věst. C 419, 4.12.2020, s. 18.
(8) Posouzení dopadů programu Horizont Evropa – pracovní dokument útvarů (odkaz: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ 

swd_2018_307_f1_impact_assesment_en_v7_p1_977548.pdf, s. 8)
(9) Závěry Rady ze dne 29. června 2020 o dopadu pandemie COVID-19 a oživení odvětví sportu.
(10) Evropská platforma pro inovace v oblasti sportu – strategický program výzkumu a inovací na období 2016–2021, s. 14.
(11) Výzkumná studie iniciativy SHARE o mapování strategií pro inteligentní specializaci v oblasti sportu (2020).
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17. Technologický vývoj, například vývoj v oblasti dat velkého objemu, 5G, cloud computingu, umělé inteligence, virtuální 
reality/rozšířené reality, biotechnologií a uplatňování zásad gamifikace (12) na technologie, ovlivňuje způsob, jakým je 
sport vnímán, prováděn a organizován, a zároveň poskytuje prostor pro nové obchodní příležitosti a udržitelná 
řešení. Tento vývoj představuje nebývalé příležitosti a nezbytnost pro aspekty související se sportem, jako je trenérství, 
zapojení fanoušků, organizace akcí, inteligentní města a aktivní vzdělávání a mobilita.

18. Sportovní hnutí, a zejména sportovní organizace, mohou využívat inovativní technologické a digitální metody 
komunikace a vysílání, jakož i neformální a informální učení k prosazování společných hodnot EU prostřednictvím 
sportu, a využívat jejich vlivu mimo jiné ke zvyšování povědomí o netoleranci, sociálním vyloučení, genderových 
stereotypech, misogynii, homofobii, xenofobii, marginalizaci, obtěžování, zneužívání a násilí, včetně sexuálního násilí 
a všech forem diskriminace, a k jejich předcházení (13).

JSOU TOHO NÁZORU, ŽE:

19. Inovace je mnohotvárná koncepce s širokou působností, včetně inovací výrobků, služeb, postupů, organizačních, 
institucionálních, sociálních, ekologických a politických inovací.

20. Inovace mohou být hnací silou rozvoje jakéhokoliv sportovního rozměru (sociálního, ekonomického, organizačního), 
a při tom mohou formovat způsob, jakým sport probíhá, jak je vnímán a organizován, a posilovat pozitivní úlohu 
a provozování sportu ve společnosti, jakož i při přechodu od zdravotní péče k péči o zdraví, sociální integraci 
a soudržnosti a vzdělávání.

21. Inovace v oblasti výrobků a služeb souvisejících s HEPA (14) mohou mít pozitivní dopad, pokud jde o omezování 
sedavého životního stylu a zvyšování pohybové aktivity, jako je zlepšování a udržování zdraví a funkčnosti starších 
osob, snižování výskytu a zvládání obezity a nepřenosných nemocí a podpora zdraví, fyzické kondice a dobrých 
životních podmínek pro všechny věkové skupiny a v různých prostředích, včetně pracovišť.

22. Digitální transformace prostřednictvím rostoucí konektivity a nových technologických zařízení zlepšuje metody 
tréninku a učení, zvyšuje výkonnost a může snížit riziko zranění ve sportu. Rovněž zvyšuje zapojení občanů, 
sportovců, trenérů, sportovních pracovníků a fanoušků a vede k rychlému vývoji nových produktů a služeb v oblasti 
sportu.

23. Digitální nástroje, jako jsou sportovní nositelná zařízení (15), rozšířená realita a digitální dvojčata, jakož i jejich 
kombinace se zásadami gamifikace, umožňují nové perspektivy sportovních výkonů, společného tréninku, sledování 
sportu, monitorování zdraví a pohybové aktivity podporované umělou inteligencí, čímž sportovcům poskytují nové 
příležitosti, a to jak na vrcholové úrovni, tak na místní úrovni, a pro všechny občany, aby byli fyzicky aktivní.

24. Inovace mohou zvýšit kapacity odvětví sportu, zejména místních sportovních organizací, zlepšením pracovních 
metod a postupů, vytvářením synergií a sítí a přispěním k odolnějšímu, ekologičtějšímu, lépe řízenému 
a transparentnějšímu odvětví sportu. Inovace mohou rovněž přispět k rozvoji a provádění klíčových témat uvedených 
v příloze I pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2021–2024.

25. Sociální inovace (16) v oblasti sportu a prostřednictvím sportu (17) mohou pozitivně ovlivnit zapojení všech 
zranitelných skupin a osob s omezenými příležitostmi ke sportování (18) tím, že vytvoří alternativní nástroje pro 
zapojení do sportu a pohybové aktivity, čímž přispějí k jejich sociálnímu začlenění a posílení jejich postavení 
a zároveň zlepší kvalitu jejich života, zdraví a blahobytu (19).

26. Inovativní přístupy k městskému a územnímu plánování umožňují odpovídající řešení mobility a začlenění 
sportovních infrastruktur do městských, venkovských a přírodních oblastí. Inteligentní a zelenější města se přibližují 
občanům a jsou jim dostupnější, čímž vytvářejí zdravější a inkluzivnější společnost a zvyšují přitažlivost sportu 
a pohybové aktivity.

(12) Viz definice v příloze.
(13) Úř. věst. C 196, 8.6.2018, s. 23.
(14) HEPA – Health-Enhancing Physical Activity (zdraví prospěšná pohybová aktivita)
(15) Viz definice v příloze.
(16) Viz definice v příloze.
(17) Např. Social Innovation Academy, Homeless World Cup Foundation, Street Football World, HAND – Handball for a new destiny, 

PLAY International.
(18) Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 40.
(19) Úř. věst. C 196, 8.6.2018, s. 23.
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27. Inovativní sportovní infrastruktury a procesy jejich výstavby a údržby (20) mohou zahrnovat cíle nového evropského 
Bauhausu a zajistit lepší a bezpečnější podmínky pro sport a pohybovou aktivitu a zároveň být udržitelnější, šetrnější 
k životnímu prostředí, přístupnější a energeticky účinnější.

28. Sport může ve svých rozmanitých kontextech, jako jsou činnosti a akce, přispět k Zelené dohodě pro Evropu 
a k Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 prováděním inovativních opatření v oblasti nakládání s odpady a zdroji, 
podporou aktivní a udržitelné mobility a zvyšováním povědomí o výzvách v oblasti klimatu a životního prostředí.

29. Technologická a digitální transformace může mít významný dopad na významné sportovní akce v důsledku vzniku 
nových obchodních modelů a postupů. Zatímco inovativní přístupy nabízejí příležitosti pro optimalizaci pořádání 
sportovních akcí, podporu nákladově efektivnějších a udržitelnějších akcí, jakož i posílení diváckého přístupu 
a zapojení publika, je třeba sledovat možné negativní dopady a s nimi spojené nezákonné praktiky (21) a předcházet 
jim.

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY, ABY V SOULADU SE ZÁSADOU SUBSIDIARITY A NA PŘÍSLUŠNÝCH ÚROVNÍCH:

30. prosazovaly a podporovaly iniciativy a projekty v oblasti výzkumu a vývoje, zejména ve spolupráci s vysokými 
školami a výzkumnými středisky, v oblasti sportovních inovací s cílem vytvářet a šířit znalosti a poskytovat nástroje 
pro lepší rozvoj politik a srovnávání sportovních inovací, a tím přispívat k inteligentnější Evropě (22); aby u těchto 
iniciativ a projektů prozkoumaly a prosazovaly finanční podporu z příslušných nástrojů EU, jako jsou fondy politiky 
soudržnosti a Horizont Evropa;

31. aby podporovaly a podněcovaly spolupráci mezi sportovním hnutím a dalšími příslušnými organizacemi, 
regionálními a místními orgány, univerzitami a výzkumnými středisky, občanskou společností a soukromým 
sektorem při řešení překážek a výzev pro sportovní inovace a podnikání, jako jsou překážky a výzvy související 
s financováním, odlivem mozků, ochranou údajů a právy duševního vlastnictví (23);

32. aby posílily spolupráci, pokud jde o inovace v oblasti sportu, s mezinárodními organizacemi, jako je Světová 
zdravotnická organizace, Světová antidopingová agentura, UNESCO, OECD, Světová organizace duševního vlastnictví 
a Rada Evropy, jakož i s dalšími příslušnými organizacemi, a to podporou meziodvětvové spolupráce a inovativních 
opatření a výzkumu zaměřeného na podporu inovací v oblasti sportu;

33. aby prozkoumaly inovativní řešení, včetně digitálních a technologických inovací, s cílem chránit integritu sportu 
a bojovat proti korupci ve sportu vypracováním a přijetím vhodných nástrojů, řešit přeshraniční problémy, jako je 
ovlivňování výsledků zápasů, doping (24) a násilí, a zachovat čisté, bezpečné, nediskriminační a zdravé sportovní 
prostředí;

34. aby podporovaly víceúrovňová partnerství a výměnu osvědčených postupů, včetně škol, mládežnických organizací, 
sportovního hnutí (zejména sportovních klubů) a dalších příslušných organizací, s cílem osvojit si kulturu inovací 
a experimentů, zejména při řešení konkrétních místních otázek;

35. aby podporovaly meziodvětvovou spolupráci mezi odvětvím sportu a dalšími příslušnými odvětvími, zejména při 
využívání inovativních a digitálních nástrojů, jakož i při určování synergií mezi příslušnými nástroji s cílem učinit 
sport odolnějším vůči budoucím potenciálním krizím a předvídat společenské výzvy;

36. aby podporovaly výměnu osvědčených postupů a zkušeností s inovacemi v oblasti sportu mezi členskými státy, jakož 
i mobilitu výzkumných pracovníků na místní, regionální, celostátní, evropské a celosvětové úrovni;

(20) Např. víceúčelové prostory, recyklované stavební materiály, využití, zachycování a filtrování dešťové vody, solární panely, vysoce 
energeticky účinné osvětlovací systémy.

(21) Např. internetové pirátství, nezákonné on-line přenosy sportovních přenosů, poskytování nezákonného obsahu, manipulace 
s výsledky zápasů, podvody s nelegálními vstupenkami.

(22) Jeden z pěti hlavních cílů politiky soudržnosti EU na období 2021–2027.
(23) Např. patenty, značky, ochranné známky, práva související s autorským právem, jež souvisejí s vysíláním.
(24) Např. testy metodou suché krevní kapky (DBS), genový doping.
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37. aby podporovaly a usnadňovaly společné inovace (25) mezi sportovním hnutím, dalšími relevantními organizacemi 
a organizacemi jiných odvětví na všech úrovních správy, mezi veřejnými a soukromými institucemi, mimo jiné 
zvyšováním výkonnosti inovačních klastrů, podněcováním akademického výzkumu a aplikací a podporou komunitně 
orientovaných inovací v oblasti sportu;

38. aby posilovaly úlohu a začlenění sportu a pohybové aktivity jako nástroje socioekonomického rozvoje, včetně 
podpory inovací v oblasti sportu a projektů v oblasti sociálních inovací v oblasti sportu a prostřednictvím sportu, 
v rámci regionálních a místních strategií, jakož i prostřednictvím strategií pro inteligentní specializaci (26); aby 
zejména podporovaly inteligentní specializaci jako nástroj ke zvýšení politiky soudržnosti, regionálního rozvoje 
a hospodářské transformace;

39. aby podporovaly iniciativy a projekty zkoumající inovativní řešení pro podporu a rozvoj sociálních a vzdělávacích 
rozměrů sportu na všech úrovních, jako je tělesná výchova, sport na místní úrovni, odborná příprava trenérů, 
sportovní management, zapojení mládeže a aktivní občanství, čímž se přispěje k trvalému přístupu ke sportu 
a pohybové aktivitě;

40. a aby podporovaly a prosazovaly úlohu sportu jako faktoru umožňujícího udržitelný rozvoj v souladu s Agendou OSN 
pro udržitelný rozvoj 2030 a přispívajícího k Zelené dohodě pro Evropu a Pařížské dohodě, a to prostřednictvím 
inovací v oblasti sportu a zaváděním ekologičtějších postupů.

VYZÝVAJÍ KOMISI, ABY:

41. zvyšovala povědomí a podporovala potenciál sportu jako hnací síly a zdroje inovací a jako nástroje pro sladění a řešení 
mnoha praktik a hodnot, které spojují tradiční a moderní prvky;

42. aby podporovala spolupráci s členskými státy a mezi nimi, včetně sportovního hnutí, příslušných třetích zemí, 
sportovních klastrů a sítí, zvyšovala povědomí o přínosech a příležitostech této spolupráce a jejích výsledcích 
a usnadňovala online sdílení informací o sportovních inovacích mezi členskými státy a dalšími relevantními 
zainteresovanými stranami;

43. aby šířila informace o dostupných možnostech finanční podpory pro iniciativy související s inovacemi v oblasti sportu 
prostřednictvím programů EU, jako jsou Erasmus+, Life, Horizont Evropa, Digitální Evropa a EU4Health, jakož i fondy 
politiky soudržnosti (zejména Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond plus), Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova a iniciativy EU na podporu oživení, jako je Nástroj pro oživení a odolnost 
a REACT-EU, a zároveň usnadňují způsoby, jak mohou sportovní hnutí a další příslušné organizace, jakož i projekty 
související se sportem, z těchto fondů těžit;

44. aby podle potřeby prosazovala sdílení osvědčených postupů týkajících se inovací v oblasti sportu v kontextu EU 
a nadále podporovala mapování inovací v oblasti sportu;

45. a aby vyzdvihovala význam inovací v oblasti sportu podporou dostupnosti statistik pro měření socioekonomických 
trendů a dalších relevantních informací, řešením problematiky sportu a inovací v kontextu pracovních formátů, jak 
jsou definovány v pracovním plánu EU v oblasti sportu (27), a zkoumáním dalších možností pro rozvoj tohoto tématu, 
včetně uplatňování nových přístupů.

VYZÝVAJÍ SPORTOVNÍ HNUTÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍ RELEVANTNÍ ORGANIZACE, ABY:

46. přijaly a zavedly organizační inovační procesy (28) na podporu socioekonomického rozvoje a aby podporovaly zdravý 
životní styl , jakož i bezpečný, čistý, spravedlivý a nediskriminační sport, a šířily o něm osvětu;

47. aby prosazovaly a podporovaly sportovní kluby, zejména místní kluby, a sport na místní úrovni při zavádění digitální 
transformace a zavádění kultury inovací a experimentování;

48. aby shromažďovaly, projednávaly a sdělovaly inovativní nápady a návrhy sportovců, trenérů, rozhodčích a dalších 
sportovních pracovníků ohledně toho, jak zlepšit jejich bezpečnost a výkonnost a spravedlivost sportovních soutěží 
a zároveň snížit zdravotní rizika a dopad na životní prostředí;

(25) Viz definice v příloze.
(26) Výzkumná studie iniciativy SHARE o aktivním rozvoji: Integrovaný příspěvek sportu a pohybové aktivity k hospodářskému 

a sociálnímu rozvoji (2020).
(27) Zejména na zasedáních expertních skupin Komise věnovaných zelenému sportu a oživení po pandemii a na zasedáních skupin 

zainteresovaných členských států.
(28) Např. v oblasti pracovních metod a procesů, synergií a sítí, správy a transparentnosti a organizační kultury.
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49. aby spolupracovaly s vysokými školami, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem prostřednictvím podpory 
shromažďování údajů o přínosu sportovního rozměru inovací;

50. a aby přispívaly k dialogu o inovacích v oblasti sportu a sdílely o nich informace a osvědčené postupy.
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PŘÍLOHA 

Odkazy

Rada Evropské unie a zástupci vlád členských států zasedající v Radě připomínají tyto dokumenty:

— Závěry Rady o dne 4. prosince 2013 přínosu sportu k hospodářství EU, zejména pokud jde o řešení nezaměstnanosti 
mladých lidí a o jejich sociální začleňování (Úř. věst. C 32, 4.2.2014, s. 2).

— Závěry Rady ze dne 5. prosince 2014 o sportu jakožto hnací síle inovací a hospodářského růstu (Úř. věst. C 436, 
5.12.2014, s. 2).

— Závěry Rady ze dne 15. června 2017 o sportu jako platformě pro sociální začlenění prostřednictvím dobrovolnictví 
(Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 40)

— Závěry Rady ze dne 8. června 2018 o prosazování společných hodnot EU prostřednictvím sportu (Úř. věst. C 196, 
8.6.2018, s. 23).

— Závěry Rady ze dne 13. prosince 2018 o hospodářském rozměru sportu a jeho socioekonomických přínosech (Úř. věst. 
C 449, 13.12.2018, s. 1).

— Závěry Rady ze dne 29. června 2020 o dopadu pandemie COVID-19 a oživení odvětví sportu (Úř. věst. C 214 I, 
29.6.2020, s. 1).

— Závěry Rady ze dne 4. prosince 2020 o podpoře meziodvětvové spolupráce ve prospěch sportu a pohybové aktivity ve 
společnosti (Úř. věst. C 419, 4.12.2020, s. 18).

— Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu 
(1. ledna 2021 až 30. června 2024) (Úř. věst. C 419, 4.12.2020, s. 1).

— Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/70/1 ze dne 
25. září 2015).

— Mapová studie Evropské komise o měření hospodářského dopadu pandemie COVID-19 na odvětví sportu v EU (2020).

— Výzkumná studie iniciativy SHARE o mapování strategií pro inteligentní specializaci v oblasti sportu (2020).

— Výzkumná studie iniciativy SHARE o aktivním rozvoji: Integrovaný příspěvek sportu a pohybové aktivity 
k hospodářskému a sociálnímu rozvoji (2020)

— Portál dobré praxe v oblasti veřejného zdraví (Evropská komise): https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/

— Posouzení dopadů programu Horizont Evropa – pracovní dokument útvarů https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ 
swd_2018_307_f1_impact_assesment_en_v7_p1_977548.pdf, s. 8)

— Evropský srovnávací přehled inovací, Evropská komise, 2020: Rostoucí inovace EU nezbytné pro udržitelné 
a inkluzivní oživení (22.6.2020).

— Evropská platforma pro inovace v oblasti sportu (EPSI) – strategický program výzkumu a inovací na období 
2016–2021, s. 14.

— Výzva z Tartu o zdravém životním stylu (2017)

— Iniciativa Nový evropský Bauhaus

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_cs

2.Definice

Pro účely těchto závěrů se použijí tyto definice:

— „Sportovní nositelná zařízení“ jsou sportovní zařízení, která mohou lidé nosit při fyzickém cvičení nebo provozování 
sportu. Patří mezi ně zařízení, jako jsou chytré šperky (kroužky, náramky, hodinky, kolíky atd.), senzory připevněné 
k tělu (které monitorují a předávají biologické údaje pro účely zdravotní péče) a měřiče fitness (často ve formě náramků 
nebo řemínků, které sledují např. údaje o tělesné aktivitě a životních funkcích).

— „Sociálními inovacemi“ se rozumějí nové strategie, koncepty, myšlenky a uspořádání, které naplňují sociální potřeby 
různého druhu – od pracovních podmínek a vzdělávání až po rozvoj komunity a zdraví –, jež rozšiřují a posilují 
občanskou společnost.
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— „Společnými inovacemi“ nebo otevřenými inovacemi se rozumí situace, kdy společnost spolupracuje přímo se svými 
zákazníky a partnery na řešení obchodních problémů. V souvislostech v oblasti sportu by měly „společné inovace“
umožnit různým zúčastněným stranám (orgánům veřejné správy, sportovním hnutím, sportovním klubům, 
sportovcům, soukromým společnostem atd.), aby společně sdílely zdroje a spolupracovaly na udržitelných řešeních. 
Rychlost společných inovací by navíc měla umožnit rychlejší poznatky o měnících se trendech v oblasti sportu 
a podnikání, a poskytnout tak všem partnerům v oblasti sportu flexibilitu, aby mohli tyto trendy předvídat 
a přizpůsobit se jim.

— „Gamifikací“ se rozumí uplatňování herních prvků a zásad hry v neherních souvislostech. Lze ji rovněž definovat jako 
soubor činností a procesů k řešení problémů prostřednictvím využívání nebo uplatňování charakteristik herních prvků.
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