
 

 

CÍL 20: MOBILIZACE PARTNER Ů PRO ZDRAVÍ 
 

DO ROKU 2005 ZAPOJIT DO NAPL ŇOVÁNÍ STRATEGIE ZDRAVÍ 21 OB ČANY, JEJICH 
ORGANIZACE, VEŘEJNÝ I SOUKROMÝ SEKTOR.  

  

Na determinanty zdraví, tj. vlivy, které ho určují, působí mnoho účastníků, kteří zatím nebývají vždy 
pokládáni za partnery usilující o zdravotní pokrok. Je proto potřeba překonat omezený sektorový 
přístup a jednostrannou orientaci na úzce  resortní cíle.   

Program   ZDRAVÍ 21 se týká všech členů společnosti, kteří mohou přispět k jeho zlepšování jako 
jednotlivci nebo svojí profesionální činností. Nejdůležitějším účastníkem aktivit pro zdraví je vláda. 
Jejím posláním je vytvářet osnovu cílů péče o zdraví a pravidel, která vymezují prostor ostatním 
partnerům a vytvářejí jim co nejlepší podmínky pro aktivitu a uplatnění zájmu o zdraví. Důležitou roli 
má Rada pro zdraví a životní prostředí jakožto poradní a pracovní orgán vlády. Významnou pomoc 
mohou ostatním poskytnout činitelé působící v infrastruktuře veřejného zdravotnictví.    

Zvláštní důležitost mají iniciativní hnutí občanů nebo profesionálů jako je Zdravé město, Zdravá škola, 
nebo Bezpečná komunita, Stop obezitě, CINDI (Coutrywide Integrated Noncommunicable Intervention 
Disases program), EMASH – Evropské hnutí lékařů Kouření nebo zdraví, Klub českých turistů, 
Nadace partnerství - Greenways, aj.  

  

  

  

Dílčí úkol č. 20. 1. 

Zdůrazňovat význam zdraví a hodnotu zdraví a účast všech resortů na sdílení společných cílů 

  

Současný stav  

Práce resortů je dosud zaměřena především na vlastní, oficiálně stanovené kompetence a zdraví 
obyvatelstva  není průřezovým zájmem, ačkoli jde o obdobu jiného uznávaného kritéria úspěšnosti, 
jakým je životní úroveň. Zdraví by však k základním cílům činnosti všech resortů mělo patřit.  

  

Aktivity ke spln ění díl čího úkolu:  

  

20.1.1: Uspořádat pracovní setkání zástupců resortů k projednání způsobů a metod rozpracování 
programu ZDRAVÍ 21 

  

  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: všechny resorty, Rada pro zdraví a životní prostředí 



  termíny: leden 2003   

  

20.1.2: Informovat vládu ČR o postupu plnění úkolů vyplývajících z programu ZDRAVÍ 21   
  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: všechny resorty, Rada pro zdraví a životní prostředí 
  termíny: 1 x ročně, první zprávu předložit do 30. 9. 2004 

  
  

20.1.3: Předložit ministru zdravotnictví konkrétní realizační postupy k plnění dílčích úkolů a aktivit, 
včetně informace o požadavcích, které resorty uplatnily ke splnění programu ZDRAVÍ 21 
do návrhu státního rozpočtu a legislativního plánu vlády na rok 2004 

  

  odpovědnost: všechny resorty   
  spolupráce: MZ 
  termíny: 30. 6. 2003   

  

20.1.4: Předložit ministru zdravotnictví každoročně zprávu o plnění dílčích úkolů a aktivit 
vyplývajících z programu ZDRAVÍ 21 za předešlý rok 

  

  odpovědnost: všechny resorty   
  spolupráce: MZ 
  termíny: každý rok do 30. 6., první zprávu do 30. 6. 2004   

  

20.1.5: Rozvíjet činnost Rady pro zdraví a životní prostředí se zaměřením na koordinaci úkolů 
souvisejících s ochranou a podporou zdraví   

  odpovědnost: MZ a Rada pro zdraví a životní prostředí   
  spolupráce: resorty zastoupené v Radě zdraví a životního prostředí 
  termíny: průběžně   

  

20.1.6: Nadále informovat vládu o plnění Akčního plánu zdraví a prostředí   
  odpovědnost: MZ a Rada pro zdraví a životní prostředí   
  spolupráce: resorty zastoupené v Radě zdraví a životního prostředí 
  termíny: 1 x ročně 

  

Ukazatele k monitorování pln ění dílčího úkolu:  

- počet společných aktivit zaměřených na ochranu a podporu zdraví koordinovaných Radou 
pro zdraví a životní prostředí v běžném roce. 

  

  

  

  



  

Dílčí úkol č. 20. 2. 

Rozvíjet stávající a vytvářet nové institucionální podmínky pro rozvoj spolupráce pro zdraví 

  

Současný stav:  

Dobře se uplatňuje Akční plán životního prostředí a zdraví řízený Radou vlády pro zdraví a životní 
prostředí, v níž jsou zastoupeny hlavní resorty. Novelizovaný statut Rady byl schválen usnesením 
vlády č. 36/2002. Podle článku č. 6 statutu bude zřízen Výbor ZDRAVÍ 21 Rady, který bude tento 
specifický rozsáhlý a dlouhodobý program průběžně sledovat a předkládat Radě návrhy a stanoviska 
k řízení, koordinaci a kontrole úkolů vyplývajících z uvedeného programu. Na rozdíl od pracovní 
skupiny Rady, která je tvořena pracovníky ministerstev zastoupených v Radě, budou členy Výboru 
především externí spolupracovníci – odborníci navržení příslušnými resorty, zástupci odborných 
společností, krajů, nevládních organizací apod.  

Zájem o zdraví v životě všech složek společnosti však musí být podstatně vyšší než dosud a musí se 
na něm podílet víc partnerů. Novou složkou v péči o zdraví jsou v ČR kraje, jejich orgány a 
zastupitelstva. 

 Aktivity ke spln ění díl čího úkolu:  

20.2.1: Ustavit Výbor pro program ZDRAVÍ 21 Rady pro zdraví a životní prostředí   
  odpovědnost: MZ a předseda Rady pro zdraví a životní prostředí   
  spolupráce: resorty zastoupené v Radě 
  termíny: 2002   

 

20.2.2: Přizvat nevládní organizace a další instituce ke spolupráci při zajišťování ZDRAVÍ 21 
  odpovědnost: Výbor pro program ZDRAVÍ 21, ustavený podle bodu 20.2.1 
  termíny: 2003 

  

20.2.3: Spolupracovat s partnery při realizaci ZDRAVÍ 21   
  doporučeno krajským hejtmanům   
  spolupráce: MZ, HS 
  termíny: 2003   

  

20.2.4: Uložit ředitelům krajských hygienických stanic spolupodílet se na tvorbě uskutečňování 
krajské zdravotní politiky - ZDRAVÍ 21 

  odpovědnost: MZ 
  termíny: 2003 

Ukazatele k monitorování pln ění dílčího úkolu:  

- zřízení Výboru pro ZDRAVÍ 21 Rady pro zdraví a životní prostředí, 
- počet krajů, které zajistily trvalou spolupráci partnerů při realizaci ZDRAVÍ 21. 

 


