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Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ÈR – Zdraví pro všechny v 21. století (dále jen 
Program ZDRAVÍ 21) schválila vláda ÈR dne 30. øíjna 2002 
svým usnesením è. 1046. Program je národní variantou 
programu Svìtové zdravotnické organizace „Zdraví pro 
všechny v 21. století“.

Hlavní zámìrem programu je prostøednictvím naplòová-
ní 21 cílù vytvoøit fungující model péèe o zdraví a podpory 
zdraví celé spoleènosti. Na jeho pøípravì a následnì realizaci 
se podílejí všechny rezorty. Ministerstvo zdravotnictví má 
za úkol pøipravit a podat vládì ÈR jednou roènì zprávu 
o naplòování aktivit jednotlivých cílù Programu ZDRAVÍ 
21 na meziresortní úrovni za pøedchozí kalendáøní rok. Tøe-
tí zpráva o naplòování Programu ZDRAVÍ 21 za rok 2005 
je k dispozici na www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211. 
V poøadí již ètvrtá mezirezortní zpráva za rok 2006 bude 
po ukonèení mezirezortního pøipomínkového øízení pøed-
ložena vládì ÈR v termínu do 30. 9. 2007.

Program ZDRAVÍ 21 vychází a souèasnì prosazuje prin-
cip uplatòování a prosazování zdraví ve všech politikách 
– mnoho vládních politik má potencionální dopad na zdraví, 
promyšlené a související akce jsou tøeba v rùzných sektorech, 
je tøeba vytváøet úzké vazby na všech úrovních spoleènosti. 

Za období let 2003–2007 jsou principy, nìkteré cíle 
a aktivity Programu ZDRAVÍ 21 souèástí strategických 
rozvojových dokumentù 5 krajù, a to Jihomoravského, 
Královéhradeckého, Moravskoslezského, Pardubického 
a Støedoèeského. 

Podpora zdraví je souèástí zdravotní koncepce èi zdravot-
ní politiky 6 krajù, Moravskoslezského, Libereckého, Olo-
mouckého, Pardubického, Støedoèeského a Ústeckého. 

Jiné dokumenty: V Moravskoslezském kraji je podpo-
ra zdraví souèástí strategického materiálu Regionálního 
operaèního programu na období 2007–2013 Prioritní osy 
2 – Podpora prosperity regionu – Zdravotnictví.

Pøíkladem možné cesty k propojení zdraví populace se 
sociálním a ekonomickým rozvojem regionù je projekt rea-
lizovaný ve tøech krajích (Jihoèeský, Jihomoravský, Liberecký) 
v rámci dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem 
zdravotnictví Èeské republiky a Svìtovou zdravotnickou 
organizací v letech 2004–2005 a 2006–2007 „Investice pro 
zdraví v regionech ÈR“.

Pøíkladem èinnosti rezortù, které pøispívají k naplòová-
ní Programu ZDRAVÍ 21, je pøíprava Národního akèního 
plánu prevence dìtských úrazù na léta 2007–2017, kterou 
zajišśovala mezirezortní pracovní skupina. V ní byla zastou-
pena ministerstva dopravy, školství, mládeže a tìlovýchovy, 
práce a sociálních vìcí, zdravotnictví. Ministerstvo dopravy 
realizovalo kampanì zamìøené na bezpeènost silnièního 
provozu – prevence dopravních úrazù.

Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy prohlubu-
je informace o zdraví prostøednictvím oboru „Výchova ke 
zdraví“, který je souèástí zavádìných Rámcových vzdìlá-
vacích programù základních a mateøských škol. Zajišśuje 
též programy prevence rizikového chování dìtí. Výchova ke 
zdraví je dále souèástí vzdìlávání pedagogù – pregraduál-
ního i postgraduálního.

Ministerstvo zdravotnictví spolu s ministerstvem školství, 
mládeže a tìlovýchovy pøispívá k rozvoji sítì „Škol podporu-
jících zdraví“, spolu s ministerstvem práce a sociálních vìcí 
k šíøení programu „Podnik podporující zdraví“ a ve spolupráci 
s Národní sítí zdravých mìst ÈR k rozvoji sítì „Zdravých 
mìst“. Aktivity tìchto sítí pøispívají k zajištìní vyšší pøíležitos-
ti žít ve zdravých sociálních a ekonomických podmínkách ve 
škole, na pracovišti a v místním spoleèenství.

Ministerstvo prùmyslu a obchodu v rámci legislativní 
èinnosti se zamìøilo na regulaci reklamy, která propaguje 
rizikový životní styl mládeže (prostøednictvím Krajských 
živnostenských úøadù).

Ministerstvo zdravotnictví podporuje prostøednictvím 
dotaèního programu projekty podpory zdraví, které jsou 
zamìøeny na zvyšování individuální zodpovìdnosti za vlast-
ní zdraví cílových skupin populace, na vytváøení podmínek 
pro umožnìní zdravé volby v cílových skupinách populace 
a na zmìnu postojù, názorù a chování cílových skupin ke 
zdravému zpùsobu života. 
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SOUHRN

Cílem sdìlení je pøiblížit realizaci Programu ZDRAVÍ 21 v ÈR v období 2003–2007.
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SUMMARY

The main objective of the article is a brief introduction to the implementation of the HEALTH 21 Programme in the CR during 
2003–2007.
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