
  

 

CÍL 14: ZDRAVÍ, DŮLEŽITÉ HLEDISKO 
V ČINNOSTI VŠECH RESORTŮ 

 

DO ROKU 2020 BY SI VŠECHNA ODVĚTVÍ MĚLA UVĚDOMIT A PŘIJMOUT SVOJI 
ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ  

  

Vysoká úroveň zdraví je základním atributem hospodářsky a společensky vyspělého státu. Zdraví 
obyvatelstva je podmínkou prosperity a vysoká hospodářská úroveň a politická vyspělost naopak 
pozitivně ovlivňují zdraví. Podpora a ochrana zdraví občanů by proto měly být důležitým kritériem při 
volbě postupů a strategií jak v ekonomických, tak sociálních resortech. Když všechny resorty budou 
dbát ve své činnosti na zdravotní hlediska, v řadě případů podpoří své vlastní cíle a podpoří svou 
práci. 

  

  

  

Dílčí úkol č. 14. 1. 

Představitelé resortů, zodpovědní za strategická rozhodnutí, budou orientovat svá opatření a činnosti 
na příznivý dopad pro zdraví obyvatelstva 

  

Současný stav: 

Lidé, společnost a její složky včetně resortů dosud dostatečně nevnímají svoji zodpovědnost za 
zdraví. Za cestu ke zlepšování zdraví národa se často pokládá jen další zdokonalování zdravotnických 
služeb. Resorty a jiné části státní správy a podnikatelský sektor se většinou starají o zdraví obyvatel a 
zaměstnanců jen pasivním plněním zákonných normativů na ochranu zdraví, mnohdy se snahou o 
oddálení povinností nebo o úlevy z povinností. Negativní lobbing někdy znemožňuje přijetí zdravotně 
prospěšných zákonů.  

  

  

Aktivity ke spln ění díl čího úkolu: 

  

14.1.1: Informace pro vládu o zdravotním stavu obyvatelstva a jeho determinantách   
  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: ÚZIS, SZÚ, ČSÚ, IZPE 



  termíny: 1x ročně počínaje rokem 2004 (za rok 2003)   

  

14.1.2: Analýza vlivu strategických opatření resortů na zdraví obyvatelstva   
  odpovědnost: všechny resorty   
  spolupráce: MZ 
  termíny: průběžně   

  

Ukazatele k monitorování pln ění dílčího úkolu: 

-         plán práce vlády, 

-         podání informace o zdravotním stavu obyvatelstva vládě, 

-         počet strategických opatření (legislativních aj. výstupů resortu), u nichž byl analyzován 
dopad na zdraví populace . 

         

  

   

  

  

  

Dílčí úkol č. 14. 2. 

Vytvořit mechanizmus pro hodnocení zdravotních důsledků opatření a činností na zdraví, který 
zajistí, že všechny resorty se trvale  budou podílet na společné zodpovědnosti za zdraví. 

  

Současný stav:  

Zdraví a jeho ukazatele dosud nejsou zahrnuty jako objektivní kritérium úrovn ě všech 
zásadních rozhodnutí a činností vlády a resort ů. Zdravotní aspekty jsou sou částí Ak čního 
plánu zdraví a životního prost ředí a systému EIA (Environmental Health Assessment) , avšak 
v neúplné podob ě. Vytvo ření systémového modelu  pro tento typ práce je velm i náro čný 
politicko-organiza ční úkol. 

  

Aktivity ke spln ění díl čího úkolu:  

  

14.2.1: Vypracovat, projednat a zavést způsob hodnocení zdravotních důsledků činností  resortů 
a jejich zodpovědnosti za zdraví   

  odpovědnost: MZ   



  spolupráce: všechny resorty 
  termíny: 2004   

  

Ukazatele k monitorování pln ění dílčího úkolu:  

- vydání metody hodnocení zdravotních důsledků strategických resortních rozhodnutí. 

  

  

  

 

 


