
 

 

1 

 

Příloha č. 2 

 

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ 

MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO 

ZDRAVÍ
1
 

OBECNÉ DOKUMENTY 

Světová zdravotnická organizace (SZO) 

 Zdraví 2020 – evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO, 2012) 

 Evropský akční plán pro posílení kapacit a služeb ve veřejném zdraví (SZO, 2012) 

 Talinská charta: Zdravotní systémy pro zdraví a blahobyt (SZO, 2008) 

 Zdraví 21/Health 21 – Health for All in the 21
st
 Century (SZO, 1999) 

Rada Evropy 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně 

Evropská unie (EU) 

 Článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie - ve znění Lisabonské smlouvy 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 851/2004 o zřízení ECDC 

 Bílá kniha – Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008 – 2013 

(2007) 

 Zelená kniha – akční program pro veřejné zdraví (COM/2005/637) 

 Akční program společenství v oblasti zdraví (2008–2013) (rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady EU č.1350/2007 ES) 

 Sdělení Komise: Solidarita ve zdraví: snížení nerovností ve zdraví v EU (2009) a 

související závěry Rady (2010) 

Česká republika 

 Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) 

 Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky – NEHAP (UV č. 810/1998) 

 Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta 

 Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004 Sb.) - 

seznam odstavců 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (včetně prováděcích předpisů) 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách) 

 Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách   

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro 

všechny v 21. století (UV č. 1046/2002)  
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 „Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky“ (prioritní osa 1 – Populace, 

člověk a zdraví) (UV č. 37/2010) 

 Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb (UV č. 824/2004) 

 Národní program podpory jakosti – národní politika jakosti (UV č. 458/2000) 

 

PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ 

Světová zdravotnická organizace (SZO) 

 Parmská deklarace k životnímu prostředí a zdraví (SZO, 2010) 

 Evropská zdravotní strategie péče o děti a mládež (SZO, 2005) 

 Evropský akční plán pro zdraví a životní prostředí pro děti (SZO, 2004) 

 Celoevropský program doprava, zdraví a životní prostředí UNECE a Evropské 

úřadovny SZO (2002) 

Česká republika 

 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu 

k životnímu prostředí (UV č. 369/1991 Sb.)  

 Protokol o vodě a zdraví (v ČR ratifikován 2001, právní závaznost od r. 2005) – 

dlouhodobý strategický dokument, v současnosti stanovené národní cíle končí rokem 

2015, ale některé jsou „průběžné“ a budou pokračovat i po r. 2015 

 Nařízení vlády č.197/20003 Sb., o plánu odpadového hospodářství ČR  

 Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech (UV č. 483/2001)  

 Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 

polutantech (UV č. 1572/2005) 

 Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017 (UV č. 926/2007) 

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky (UV č. 678/2004) 

 Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 

2008 až 2010 (2012), (UV č. 1584/2008) 

 

PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Mezinárodní organizace práce (MOP) 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 187 o podpůrném rámci pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci (MOP, 2006; ČR ratifikovala 13. 10. 2008) 

Světová zdravotnická organizace (SZO) 

 Globální akční plán SZO pro zdraví dělníků 2008–2017 (SZO, 2007) 

Evropská unie (EU) 

 Nařízení (EC) č. 1338/2008 Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství 

v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Česká republika 

 Úmluva MOP č. 161, v ČR jako vyhláška č. 145/1988 Sb. O Úmluvě o závodních 

zdravotních službách (MOP, 1985; UV č. 145/1988) 

 Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (UV 920/2008) 

 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009-2010 

(schváleno Radou vlády pro BOZP 17. 12. 2008) 
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PROBLEMATIKA INFEKČNÍCH NEMOCÍ 

Světová zdravotnická organizace (SZO) 

 Mezinárodní zdravotní řád (SZO, 2005) 

Evropská unie (EU) 

 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 

o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve 

Společenství 

 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Akční plán proti rostoucím 

hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM/2001/0748) 

 Doporučení Rady EU (2002/77/ES) o obezřetném používání antimikrobiálních látek 

v lékařství 

 Doporučení Rady EU ze dne 22. prosince 2009 o očkování proti sezónní chřipce 

(2009/1019/EU) 

 Core functions of microbiology reference laboratories (ECDC, 2010 

 Doporučení Rady EU ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a 

kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01)  

 ECDC dlouhodobá strategie surveillance 2014-2020 

 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o 

vážných přeshraničních zdravotních hrozbách 

Česká republika 

 Národní pandemický plán ČR (UV č. 682/2011)  

 Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající mezinárodnímu 

zdravotnímu řádu (IHR) – t. č. v přípravě  

 Národní akční plán na zlepšení proočkovanosti proti sezónní chřipce (UV č. 600/2011) 

 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 

2008–2012 (UV č. 130/2008) 

 Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012 (MZČR) 

 Akční plán Národního antibiotického program pro období 2011-2013 

 

PROBLEMATIKA PODPORY ZDRAVÍ 

Organizace spojených národů (OSN) 

 Politická deklarace OSN o neinfekčních nemocech (OSN, 2011) 

Světová zdravotnická organizace (SZO) 

 Rámcová úmluva SZO o kontrole tabáku (SZO, 2003; ČR ratifikovala v r. 2012) 

 Strategie a akční plán pro zdravé stárnutí v Evropě 2012–2020 (SZO, 2012) 

 Globální strategie pro snižování škodlivého užívání alkoholu (SZO, 2010)  

 Akční plán pro Globální kampaň pro prevenci násilí pro roky 2012 – 2020 (SZO, 

2012) 

 Akční plán pro implementaci Evropské strategie pro prevenci a kontrolu nepřenosných 

onemocnění (2011–2016), Baku, (SZO, 2011) 

 Globální strategie a Evropský Akční plán k snižování škodlivého užívání alkoholu 

2012 - 2020 (SZO, 2010 a 2011)  
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 Globální doporučení pohybové aktivity pro zdraví (SZO, 2010) 

 Globální akční plán SZO pro prevenci a kontrolu neinfekčních onemocnění 2013-2020 

(2013) 

 Akční plán ke Globální strategii pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních 

onemocnění na léta 2008 – 2013 (SZO, 2008) 

 Akční plán pro realizaci Evropské strategie prevence a kontroly neinfekčních 

onemocnění 2012–2016 (SZO, 2012);  

 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu neinfekčních onemocnění 2012–2016 

(SZO, 2012) 

 Evropská charta boje proti obezitě (SZO, 2006) 

 Deklarace o duševním zdraví pro Evropu (SZO, 2005) 

 Akční plán duševního zdraví pro Evropu 2013-2020 (SZO, 2013) 

 Globální strategie zaměřená na výživu, pohybovou aktivitu a zdraví (SZO, 2003)  

 Ottawská charta podpory zdraví (SZO, 1986) 

 Závěrečná zpráva komise SZO pro sociální determinanty zdraví (SZO, 2008) 

 

Evropská unie (EU) 

 Sdělení EK: Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících 

s alkoholem (2006) a související závěry Rady (2007, 2009) 

 Zelená kniha – Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva: Na cestě ke strategii 

duševního zdraví pro Evropskou unii. Brusel, 14. 10. 2005 

 Bílá kniha – Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících 

s výživou, nadváhou a obezitou (2007) 

 Bílá kniha o sportu (2007)  

 Závěry Rady ze dne 8. června 2010 o opatřeních týkající se omezení příjmu soli u 

obyvatelstva v zájmu lepšího zdraví 

 Evropský pakt o duševním zdraví a osobní pohodě (European Pact for Mental Health 

and Weell-being, Brusel, 12. - 13. 6. 2008) 

 Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí 

 Závěry Rady ze dne 1.prosince 2009 o alkoholu a zdraví 

 Závěry Rady ze dne 7. prosince 2012 o zdravém stárnutí v průběhu životního cyklu 

 Závěry Rady ze dne 2. Prosince 2011  o odstraňování rozdílů v oblasti zdraví v rámci 

EU prostřednictvím koordinovaných opatření na podporu zdravých životních návyků 

 

Česká republika 

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 (UV č. 340/2010) 

 Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působeným tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013 (UV č. 61/2010)  

 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (UV č. 8/2008) 

 

 

 

 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-determinants/gender/publications/2006/gaining-health.-the-european-strategy-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-determinants/gender/publications/2006/gaining-health.-the-european-strategy-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases
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PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI POTRAVIN A VÝŽIVY 

Světová zdravotnická organizace (SZO) 

 Vídeňská deklarace o výživě a nepřenosných onemocněních v kontextu programu 

Zdraví 2020 (SZO, 2013) 

 Evropský akční plán SZO pro potraviny a výživovou politiku 2007 – 2012 (SZO, 

2008) 

 

Evropská unie (EU) 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 

potravin 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 882/2004, ze dne 29. dubna 2004 

o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se 

krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o 

materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 

80/590/EHS a 89/109/EHS;  

 Bílá kniha o zdravotní nezávadnosti potravin (1999)  

 Doporučení Evropské komise ze dne 28. dubna 2010 o výzkumné iniciativě 

společného plánování „Zdravá strava pro zdravý život“ (doporučení č.2010/250/EU). 

 

Česká republika 

 Strategie bezpečnosti potravin a výživy pro ČR 2010 – 2013 (UV č.61/2010)  

 Strategie bezpečnosti potravin a výživy pro ČR 2014 – 2020 – t. č. v přípravě 

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů (včetně prováděcích předpisů) 
 


