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Rada na svém zasedání ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 

přijala dne 3. června 2005 závěry uvedené v příloze.
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PŘÍLOHA

Závěry Rady

o obezitě, výživě a fyzické aktivitě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

1. PŘIPOMÍNÁ, že článek 152 Smlouvy uvádí, že při vymezení a provádění všech politik 

a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví, a že článek 153 

Smlouvy uvádí, že požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při 

vymezování a provádění jiných politik a činností Společenství;

2. PŘIPOMÍNÁ, že jedním z cílů akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví 

(2003-2008) je podporovat zdraví a předcházet nemocem tím, že ve všech politikách 

a činnostech bude brán ohled na rozhodující zdravotní faktory, zejména přípravou a prováděním 

strategií a opatření týkajících se rozhodujících zdravotních faktorů souvisejících s životním 

stylem, jako jsou výživa a fyzická aktivita, včetně strategií a opatření souvisejících s veřejným 

povědomím;

3. S ODKAZEM na usnesení Rady ze dne 14. prosince 2000 o zdraví a výživě1, závěry Rady 

a ministrů zdravotnictví členských států, zasedajících v Radě dne 15. května 1992, o výživě

a zdraví2, usnesení ze dne 3. prosince 1990 o akčním programu pro výživu a zdraví3, závěry 

Rady ze dne 2. prosince 2002 o obezitě4, závěry Rady ze dne 2. prosince 2003 o zdravém 

životním stylu5, jakož i na závěry Rady ze dne 2. června 2004 o srdečním zdraví;

  
1 Úř. věst. C 20, 23.1.2001, s. 1.
2 Úř. věst. C 148, 12.6.1992, s. 2.
3 Úř. věst. C 329, 31.12.1990, s. 1.
4 Úř. věst. C 11, 17.1.2003, s. 3.
5 Úř. věst. C 22, 27.1.2004, s. 1.
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4. PŘIPOMÍNÁ, že Evropská unie podpořila přijetí globální strategie pro stravování, fyzickou 

aktivitu a zdraví na Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2004 a uznává 

přesvědčivost argumentů obsažených ve zprávě „Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic 

Diseases“ (Strava, výživa a prevence chronických onemocněn6, která je základem opatření 

navržených v globální strategii;

5. UZNÁVÁ, že nezdravý životní styl závažným způsobem stále více přispívá k zátěži, kterou 

značný počet chronických onemocnění představuje;

6. UZNÁVÁ potenciál, který má propagace zdravé stravy a fyzické aktivity pro snižování rizika 

vzniku řady onemocnění a patologických stavů, jako jsou obezita, hypertenze, onemocnění 

srdce, diabetes, mrtvice, osteoporóza a některé formy rakoviny, i pro značné zlepšení kvality 

života;

7.  UZNÁVÁ přínos zdravé stravy a fyzické aktivity pro prevenci a léčení chronických 

onemocnění, a to jak pro jednotlivé občany, tak i pro národní zdravotnické systémy;

8. SE ZNEPOKOJENÍM ZAZNAMENÁVÁ nárůst míry výskytu obezity v celé Evropské unii, 

zejména mezi dětmi, jakož i negativní dopady tohoto nárůstu mj. na kardiovaskulární zdraví 

a na diabetes 2. typu;

9. UZNÁVÁ význam, který má řešení rozdílů existujících mezi členskými státy, pokud jde 

o obezitu, stravování a fyzickou aktivitu;

10. UZNÁVÁ, že obezita je patologickým stav plynoucí z mnoha příčin, který vyžaduje ucelený 

preventivní přístup, včetně úsilí mnoha zúčastněných stran na místní, regionální, celostátní, 

evropské a globální úrovni;

  
6 Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases, zpráva ze společné konzultace 

odborníků WHO/FAO, WHO Technical Report Series 916, 2003
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11. UZNÁVÁ, že je nezbytné zajistit zapojení všech zúčastněných stran za účelem vybudování 

společenského povědomí o významu zdravé stravy a fyzické aktivity, zejména mezi dětmi, a za 

účelem boje proti klamavým formám reklamy;

12. VÍTÁ nedávné založení Evropské akční platformy pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví Komisí 

jako důležitý krok vpřed v této oblasti, který by měl přispět ke snaze o zdravou výživu 

a fyzickou aktivitu a prostřednictvím cílevědomé činnosti zúčastněných stran zastoupených 

v platformě zastavit současný trend nárůstu obezity a VYZÝVÁ členské státy, aby zahájily 

vhodné iniciativy v rámci svých souhrnných národních strategií a aby pracovaly v součinnosti 

s evropskou platformou;

13. ZDŮRAZŇUJE význam posílení vztahů mezi úsilím o propagaci zdravé stravy a fyzické 

aktivity a ostatními politikami Společenství, jako jsou politiky v oblasti zemědělství, dopravy, 

životního prostředí, kultury, školství a ochrany spotřebitele. Při přípravě jakéhokoli nového 

nebo pozměňovaného právního předpisu Společenství s dopadem na výživu a fyzickou aktivitu 

je třeba hledat součinnost s cíli sledovanými opatřeními politiky v oblasti veřejného zdraví. 

Řešení epidemie obezity a propagace zdravé stravy a fyzické aktivity by navíc měly být 

začleněny do práce Rady v dalších relevantních složeních;

14. UZNÁVÁ, že fyzická aktivita je považována za nedílnou složku zdravého životního stylu a že 

je nezbytně důležité naučit děti radovat se ze sportu a fyzické aktivity ve škole a ve volném čase 

a v ranném věku zahájit jejich vzdělávání o zdravé životosprávě;

15. v této souvislosti VÍTÁ záměr Komise předložit v průběhu tohoto roku Zelenou knihu o výživě, 

fyzické aktivitě a zdraví a na rok 2006 připravit sdělení Komise, které zahrne výsledky veřejné 

diskuse zahájené zelenou knihou;
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16. VYZÝVÁ členské státy a v příslušných případech Evropskou komisi, aby vypracovaly 

a provedly iniciativy zaměřené na propagaci zdravé stravy a fyzické aktivity, přičemž tyto 

iniciativy mají:

1) umožnit občanům výběr zdravé stravy a zajistit, aby zdravá strava byla k dispozici, cenově 

dostupná a přístupná;

2) budovat znalosti občanů o vztahu mezi stravou a zdravím, energetickým příjmem 

a výdajem, o stravě, která snižuje riziko chronických onemocnění a o výběru zdravých 

potravin;

3) zajistit, aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl reklamními, marketingovými 

a propagačními činnostmi a aby nebyla zejména zneužívána důvěřivost dětí a jejich 

omezená zkušenost se sdělovacími prostředky;

4) umožnit zdravotnickým pracovníkům včetně odborníků na výživu, jakož i dalším 

pracovníkům s uznanou kvalifikací v této oblasti, aby mohli zcela běžně poskytovat 

pacientům a rodinám praktické rady o kladech optimální stravy a zvýšené fyzické aktivity 

a přispívat k výměně osvědčených postupů v této oblasti;

5) podporovat zúčastněné strany, které mohou propagovat zdravou stravu (například 

producenti potravin, zpracovatelé potravin, prodejci, stravovací společnosti), aby 

přicházely s iniciativami sledujícími tento cíl, například prostřednictvím dobrovolné 

činnosti nebo dohod;

6) začlenit problematiku výživy a fyzické aktivity do všech příslušných politik na místní, 

regionální, celostátní a evropské úrovni, jako jsou politiky zaměřené na snížení škodlivých 

účinků nadměrné spotřeby alkoholu, jakož i vytvořit nezbytné podpůrné prostředí;

7) sledovat trendy zdravé výživy a fyzické aktivity v populaci a dále vytvářet výzkumnou 

a vědeckou základnu pro činnost v této oblasti, mj. prostřednictvím výměny osvědčených 

postupů na evropské úrovni;
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8) podporovat ve školách nabídku zdravé stravy a vzdělávání o ní, zejména pokud jde 

o nadměrný příjem energeticky bohatých cukrovinek a slazených limonád, a vést děti 

a mládež k pravidelné denní fyzické aktivitě;

9) v oblasti výživy a fyzické aktivity pro děti připravovat vzdělávací aktivity, které by tvořily 

nedílnou součást obecného zdravotního vzdělávání a které by se měly rovněž zaměřit na 

otázky jako je boj proti kouření, nadměrnému požívání alkoholu nebo užívání drog, jakož 

i na propagaci sexuálního a duševního zdraví;

10) podporovat zaměstnavatele, aby nabízeli v jídelnách na pracovištích zdravou stravu a aby 

poskytovali vhodná zařízení, jež podněcují k provozování fyzické aktivity, a

11) podporovat rozvoj městského prostředí, které podněcuje k fyzické aktivitě, včetně 

zřizování bezpečných stezek pro cyklisty a pro chodce.


