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Zdraví, jako jeden z nejdùležitìjších pøedpokladù 
kvalitního a plnohodnotného života, dosahuje nepo-
chybnì na pomyslném žebøíèku hodnot každého èlo-
vìka jedné z nejvyšších pøíèek, ne-li té nejvyšší. Zdraví 
a péèe o nìj jsou také mezinárodnì uznávány jako jedno 
z nezadatelných základních lidských práv. Aèkoliv pri-
mární odpovìdnost za zdraví je v prvé øadì individuální 
záležitostí každého jednotlivce, velkou míru vlivu má na 
zdraví èlovìka i spoleènost, ve které žije. 

Zlepšení zdraví obyvatelstva je èím dál více také ve 
støedu pozornosti EU. Aèkoliv hlavní odpovìdnost za 
systém péèe o zdraví obyvatelstva leží pøedevším na 
každém èlenském státu, EU jako celek si svou míru 
odpovìdnosti a dùležitosti v této oblasti také pøipouští 
a dokladuje to èlánek 152 odst. 1 Smlouvy o založení 
Evropského spoleèenství, který praví, že: „Pøi vyme-
zení a provádìní všech politik a èinností Spoleèenství 
je zajištìn vysoký stupeò ochrany lidského zdraví…“ 
a „…Èinnost Spoleèenství doplòuje politiku èlenských 
státù a je zamìøena na zlepšování veøejného zdraví, 
pøedcházení nemocem a odstranìní pøíèin ohrožení 
veøejného zdraví…“. Dobrá úroveò zdraví obyvatelstva 
je také jedním z hlavních pøedpokladù pro dosažení 
úspìšného naplòování cílù Lisabonské strategie 
a zamìøuje se na nìj v dlouhodobìjší perspektivì také 
Evropská strategie udržitelného rozvoje aj. Pokud se 
jedná o specificky zamìøený evropský strategický rámec 
pøímo pro oblast veøejného zdraví, lze konstatovat, že 
ucelená evropská strategie v této oblasti prozatím neexis-
tuje, ale Evropská komise ji aktuálnì pøipravuje a hodlá 
ji vydat v mìsíci øíjnu 2007.

EU na nadnárodní úrovni usiluje zejména o prosa-
zení hlediska zdraví do všech politik, o snížení nerov-
ností ve zdraví mezi jednotlivými èlenskými státy 

a dále se zamìøuje napø. na prosazení zdravìjšího život-
ního stylu, mobilitu pacientù èi øešení ohrožení zdraví 
zejména infekèními onemocnìními (napø. pøíprava na 
pandemii chøipky, SARS apod.), které v pøípadì jejich 
výskytu neznají hranic, a mezinárodní koordinace je 
proto nanejvýš dùležitá. Tìžištì jejích aktivit tedy lze 
nalézt zejména v oblasti ochrany a podpory zdraví. 
V posledních letech se však také zaèíná více prohlubovat 
na úrovni EU diskuse o možnostech zajištìní dostupné 
a vysoce kvalitní zdravotní péèe a udržitelnosti národ-
ních zdravotních systémù a na scénì se objevují i další se 
zdravím související témata.

Urèitý rámec pro tyto a další aktivity na úrovni EU 
v oblasti veøejného zdraví již nyní nabízí Akèní pro-
gram Spoleèenství pro oblast veøejného zdraví (2003–
2008), jehož koordinace spadá pod Evropskou komisi. 
Více než o dlouhodobìjší strategii se však jedná spíše 
o finanèní oblast, v rámci níž jsou každoroènì pøe-
devším finanènì podporovány projekty kromì jiného 
i z oblasti podpory zdraví. Pokud jde o úèast Èeské 
republiky v tomto Akèním programu, lze pozorovat 
rok od roku vzestupný trend v poètu pøihlášených 
a schválených projektù, kde jedním ze spolupøedkla-
datelù èi dokonce hlavních pøedkladatelù je nìkterá 
z organizací z ÈR. 

Další finanèní zdroje pro specifická témata související 
s podporu zdraví poskytují v omezené míøe i jiné komu-
nitární programy a s urèitými možnostmi podpory se lze 
setkat také v rámci strukturálních fondù EU atd.

Z èinnosti EU v oblasti veøejného zdraví, zejména 
v oblasti podpory zdraví, je dùležité zmínit též její mezi-
národní spolupráci jednak se zemìmi nenáležícími do 
EU, jednak s mezinárodními organizacemi – zejména se 
Svìtovou zdravotnickou organizací, Radou Evropy, Orga-
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nizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a dalšími.

Za klíèové orgány EU nejen pro oblast veøejného 
zdraví nutno považovat již zmiòovanou Evropskou 
komisi (zejména Generální øeditelství pro zdraví 
a ochranu spotøebitele, ale svoji roli v rùzných díl-
èích oblastech dotýkajících se zdraví sehrávají i dal-
ší Genrální øeditelství Evropské komise), Radu EU 
a v neposlední øadì Evropský parlament. Právì v Radì EU 
bude ÈR v první polovinì roku 2009 vykonávat pøedsed-
nictví, které se bude týkat též oblasti veøejného zdraví.

Více podrobnìjších informací o oblasti veøejné-
ho zdraví a podpoøe zdraví na úrovni EU lze nalézt 
napø. na oficiálním Portálu EU o veøejném zdraví 
(http://ec.europa.eu/health-eu/), který pøináší øadu 
užiteèných informací a údajù o aktivitách a otázkách 
týkajících se zdraví na evropské úrovni a je dostupný 
i v èeské jazykové verzi. 
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