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Cíl 5

Úkol 1: Vytvářet příznivé podmínky pro rození dětí
Podmínky života rodin a rození dětí v nich se značně změnily. Rodina a děti se dostaly do konkurence s rozšířenými 
možnostmi seberealizace mladých lidí a současně se zhoršily životní podmínky při zakládání rodiny.

Úkol 2: Posilovat reprodukční zdraví žen
Mateřská úmrtnost je v České republice na velmi nízké úrovni. V posledním desetiletí má pro reprodukční zdraví 
nepochybně negativní význam nárůst rizikového chování mládeže v psychosociální a sexuální oblasti, 
zejména jde o nárůst mladých uživatelů drog.

Zlepšit 
zdraví matek 5 Cíl
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POPIS

Cíl 5 se zaměřuje na zlepšování zdravotního 
stavu matek. Odráží zejména situaci méně 
rozvinutých zemí, kde jsou stále zaznamená-
vány vysoké počty matek, které umírají nebo 
mají vážné zdravotní problémy v souvislosti 
s těhotenstvím a porodem.

Vyspělé země se zaměřují na danou proble-
matiku v širším kontextu prevence a řešení 
problémů reprodukčního zdraví a uplatňování 
práva na plánované rodičovství jako jednoho 
ze základních lidských práv. Kromě zdraví ma-
tek v době těhotenství a období kolem po-
rodu se pozornost věnuje bezpečnému prová-
dění interrupcí a hlavně snižování jejich počtu 
pomocí spolehlivé a dostupné antikoncepce 
a prostřednictvím sexuální výchovy k zodpo-
vědnému partnerství a rodičovství.²⁰

V České republice je třeba na problematiku to-
hoto cíle nahlížet i v kontextu celkových změn 
reprodukčního chování české populace v prů-
běhu transformace společnosti, razantního 
poklesu porodnosti a posunu struktury plod-
nosti podle věku směrem do vyššího věku 
žen. Vytváření příznivých podmínek pro ro-
zení dětí by mělo být hlavním úkolem v rámci 
sledovaného cíle v následujících letech. Pro-
jevem by měl být vzestup úhrnné plodnosti, 
která by měla postupně dosáhnout alespoň 

úroveň 1,5 živě narozeného dítěte na 1 ženu ²¹ 
(zhruba dnešního průměru EU). Druhým cílem 
by mělo být posilování reprodukčního zdraví 
žen. Formulace těchto cílů vychází ze širšího 
konceptu zdraví, které WHO definuje jako stav 
fyzické, psychické, ale i sociální pohody.

SOUČASNÝ STAV 
A TRENDY

Obecná situace

Reprodukční zdraví

Mateřská úmrtnost je na velmi nízké 
úrovni. Absolutní počet případů se v letech 
1990 — 1993 pohyboval mezi 11 a 17 úmr-
tími, od roku 1994 jde již pouze o jednotky 
případů. Příčiny každého úmrtí jsou pečlivě 
analyzovány. K velmi nízkým počtům úmrtí 
nepochybně přispívá asistence odborného 
personálu u naprosté většiny porodů i fakt, že 
99 % těhotných prochází prenatální péčí. Bě-
hem 90. let rostl podíl rizikových těhotenství. 
Nelze však přesně usuzovat, do jaké míry se 
zhoršuje zdravotní stav budoucích matek, ne-
boť určitá část takto označených gravidit má 
sociální důvody.

1990 2000 2002 2015 EU 2000

Úkol 1: Vytvářet příznivé podmínky pro rození dětí

1. Úhrnná míra plodnosti (na 1 ženu) 1,89 1,14 1,17 1,50 1,45

Úkol 2: Posilovat reprodukční zdraví žen

1. Mateřská úmrtnost ¹⁹ (na 100 000 živě narozených) 8,4 5,5 3,2  3,0 5,1

2. Podíl porodů asistovaných odborným personálem (v %) 97,5 (1993) 98,4 98,5 (2001) 99,0 —

Úkoly a indikátory pro cíl 5:

Cíl 5: Zlepšit zdraví matek (M. Mašková, P. Háva, M. Barták)

²⁰ Population in Europe and North America on the Eve of the Millennium: Dynamics and Policy Responses. New York and Geneva: United 
Nations, 1999.

²¹ Hodnota vysoké varianty úhrnné plodnosti pro rok 2015 z populační prognózy odvozená na základě předpokladu příznivých podmí-
nek pro zakládání a existenci rodin [Pavlík, Z. a Kučera, M. (eds.) Populační vývoj České republiky 1990 — 2002. Praha: Katedra demogra-
fia geodemografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2002].
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¹⁹ Úmrtí žen spojená s těhotenstvím, porodem a šestinedělím (MKN—10: O00—O99).
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Vývoj po roce 1989 s sebou přinesl zásadní, 
velmi pozitivní obrat ve vývoji potratovosti 
i dostupnosti a využívání efektivních antikon-
cepčních metod. Došlo k výrazné redukci in-
tenzity umělé potratovosti. Počet interrupcí 
na 100 narozených se snižoval především 
na počátku 90. let — z 83 v roce 1990 na 51 
v roce 1994, dále po zastavení poklesu úrovně 
plodnosti od roku 1997 až na 36 v roce 2002. 
Jestliže na počátku 90. let připadalo na jednu 
ženu v průměru 1,5 potratů během celého 
reprodukčního období, potom v roce 2002 
pouze 0,4. Propad intenzity potratovosti byl 
urychlen zavedením poplatků za interrupci 
z jiného než zdravotního důvodu od roku 
1993. Pozitivně z hlediska reprodukčního 
zdraví lze rovněž hodnotit, že vzrostl podíl in-
terrupcí provedených metodou vakuové aspi-
race — nyní činí okolo 80 % ze všech provede-
ných umělých přerušení těhotenství.

Vývoj úrovně potratovosti v 90. letech byl 
v České republice příznivější než ve většině 
států střední a východní Evropy, přestože 
i tam intenzity poklesly. V porovnání s ČR 
dosahuje potratový index ve středoevrop-
ských zemích v průměru ještě téměř dvojná-
sobné úrovně (64 potratů/ 100 narozených 
v roce 2001).²² Úrovní umělé potratovosti se 
Česká republika zařadila mezi evropské země 
s nízkou intenzitou potratovosti. V zemích EU 
se potratovost v posledním desetiletí příliš ne-
měnila a dosahovala v průměru 22 potratů 
na 100 narozených. Zde je třeba zdůraznit, že 
v České republice existuje zákonná povinnost 
hlásit všechny druhy potratů, čímž se řadíme 
z hlediska úplnosti jejich registrace na přední 
místo ve světě. Pro porovnání s ostatními státy 
se jedná spíše o „nevýhodu“, neboť ve většině 
zemí je statistika potratů podhodnocená.

Nejdůležitějším faktorem snižování intenzity 
indukované potratovosti bylo rozšíření mo-
derní antikoncepce. Zatímco v roce 1990 pou-
žívalo hormonální nebo nitroděložní antikon-
cepci předepsanou lékařem pouze 17 % žen, 
v roce 2000 to bylo již 39 % žen a v roce 2002 
téměř 45 % žen.

K podstatnému snížení úrovně umělé potrato-
vosti došlo v období 1990 — 2001 ve všech vě-
kových skupinách žen. Relativně nejnižší po-
kles nastal u žen ve věku nad 30 let. Tyto ženy 
méně užívají antikoncepci a volí potrat jako 
hlavní metodou obrany proti nechtěnému 
těhotenství. Naopak nejvyšší pokles byl za-
znamenán u žen ve věku 20 — 25 let. Na roz-
díl od starších žen generace žen narozených 
po roce 1975 si rychle zvykly používat mo-
derní antikoncepci od počátku svého sexuál-
ního života.

Pozitivní byl vývoj i v nejmladší skupině dívek 
ve věku 15 — 19 let, která je obecně nejvíce 
ohrožena neplánovaným pohlavním stykem 
a, vzhledem k nedostatečné zkušenosti s an-
tikoncepcí, i nechtěným těhotenstvím. Počet 
těhotenství dospívajících dívek se podstatně 
snížil; o více než 70 % poklesla míra plod-
nosti a o dvě třetiny se snížila intenzita potra-
tovosti.

²² Zpráva MDG Bulharsko, 2003.

Graf 5.1

Úhrnné míry plodnosti v České republice a zemích EU
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rope Publishing, 2002.
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Plodnost

Během transformace se značně změnily pod-
mínky života rodin a rození dětí v nich. Rodina 
a děti se dostaly do konkurence s rozšířenými 
možnostmi seberealizace mladých lidí a sou-
časně se zhoršily životní podmínky při zaklá-
dání rodiny. Společenská situace pro rození 
dětí je značně nepříznivá. Výsledkem je odklá-
dání rození dětí na pozdější dobu (s možným 
rizikem častějšího odmítání dětí vůbec) a po-
kles realizované plodnosti na extrémně nízké 
hodnoty hluboko pod hranici prosté repro-
dukce. Česká republika se v posledních letech 
řadí mezi země s nejnižší úhrnnou plodností 
na světě. Pokračování tohoto trendu do bu-
doucna by vedlo k vyšším populačním úbyt-
kům a zrychlenému populačnímu stárnutí se 
všemi jeho sociálně-ekonomickými důsledky.

Období nejvyšší plodnosti žen se v důsledku 
odkládání rození dětí posunuje do stále vyš-
šího věku a rozšiřuje se. Ženám ve věku do 
25 let se rodí stále méně dětí; od roku 1999 
se maximum plodnosti posunulo do skupiny 
25 — 29letých žen. Současně dochází k růstu 
(zatím mírnému) plodnosti ve věku nad 30 let. 
Touto věkovou strukturou matek se postupně 
přibližujeme situaci existující v mnoha západ-
ních zemích. Posun ve věku matek má i zdra-
votně-biologický aspekt. Zatímco podstatné 
snížení úrovně plodnosti u nejmladších žen je 
z tohoto hlediska pozitivním jevem, růst plod-
nosti žen nad 30 let lze hodnotit spíše jako 
nepříznivý trend. Biologové a lékaři považují 
za optimální věk žen pro rození dětí věk mezi 
24 a 29 lety.

Graf 5.2

Vývoj struktury plodnosti podle věku, Česká republika (1990,1995 a 2000)
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Pramen: Pavlík, Z. a. Kučera, M. (eds.): Populační vývoj České republiky 1990 — 2002. 
Praha: Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Kar-
lovy, 2002.
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Specifické problémy

Pro reprodukční zdraví má nepochybně ne-
gativní význam nárůst rizikového chování 
mládeže v psychosociální a sexuální oblasti 
v posledním desetiletí. Zejména jde o nárůst 
mladých uživatelů drog. Podíl mladých žen 
ve věku do 20 let užívajících v těhotenství ná-
vykové látky (drogy a tabák) je v rámci těhot-
ných nadprůměrný. ²³

Podobně jako v případě zdraví kojenců (viz 
Cíl 4) mohou potenciální problémy ve zdra-
votním stavu matek nastat i v souvislosti s ros-
toucí imigrací a zajištěním adekvátní péče tě-
hotným imigrantkám.

POLITIKY 
K DOSAŽENÍ CÍLE

Vývoj porodnosti vzhledem ke své komplexní 
podmíněnosti bude záviset na celkovém spo-
lečenském a ekonomickém vývoji země a na 
tom, jak budou mladí lidé hodnotit podmínky 
pro založení rodiny a reprodukci.

V současném nepříznivém populačním a ro-
dinném klimatu se promítá i dosavadní po-
stoj státu k populačnímu vývoji a postavení 
rodin s dětmi, který charakterizoval nezájem 
o tyto problémy. Teprve po roce 2000 se do-

²³ Zpráva o rodičce. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2002.
²⁴ Zpráva o lidském rozvoji, Česká republika 2003. Odkud přicházíme, co jsme, kam jdeme? Praha: UNDP a Karlova Univerzita 2003.

stala daná problematika do popředí. Konci-
pování populační a rodinné politiky bylo vyty-
čeno jako jeden z cílů Střednědobé koncepce 
MPSV do roku 2007. Rozvíjení populační a ro-
dinné politiky se rovněž identifikovalo ve 
Zprávě o lidském rozvoji ²⁴ jako jedna z neo-
pominutelných strategických úloh, jejichž ře-
šení (nebo neřešení) může ovlivnit perspek-
tivy vývoje ČR.

Nová koncepce rodinné politiky by měla za-
hrnovat:

n Vytváření příznivých podmínek pro popu-
lační reprodukci;

n Zlepšení životních podmínek rodin s dětmi;
n Růst prestiže rodiny ve společnosti;
n Kompenzaci nákladů ztracených příleži-

tostí v důsledku rodičovství;
n Prosazování realizace evropských priorit 

(slaďování práce a rodinného života, vyrov-
návání partnerských rolí v rodině);

n Nadresortní přístup;
n Posílení role obcí;
n Řešení problematiky bydlení mladých rodin.

V oblasti posilování reprodukčního zdraví je 
třeba klást důraz na podporu zdraví pomocí 
existujících i nově koncipovaných zdravot-
ně-výchovných programů zaměřených ze-
jména na mládež a na rozvoj systémů pri-
mární péče s integrovanými programy péče 
o matku a dítě.
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Úkol 1: Snížit nemocnost a předčasnou úmrtnost v důsledku 
hlavních chronických onemocnění
Vyšší intenzitu úmrtnosti, než činí průměr v EU, lze v současnosti zaznamenat téměř ve všech skupinách 
příčin úmrtí. Nejvýraznější rozdíly v neprospěch České republiky se týkají úrovně úmrtnosti 
na nemoci oběhové soustavy a zhoubné novotvary.

Úkol 2: Snížit výskyt úrazů a jejich následků
V příčinách úmrtí představují úrazy v celkové populaci třetí nejčastější příčinu, u osob do 40 let zaujímají dokonce 
první místo. V 90. letech nastalo zvýšení počtu úmrtí a zranění především v důsledku dopravních nehod.

Úkol 3: Udržet výskyt infekce HIV/ AIDS a tuberkulózy alespoň 
na stávající úrovni
Z hlediska šíření infekce HIV/ AIDS vyžadují zvláštní pozornost populační skupiny s rizikovým chováním — injekční 
uživatelé drog, promiskuitní osoby, sexuální pracovníci a mládež s nezodpovědným přístupem k sexu.

Boj s HIV/ AIDS, 
malárií a dalšími 
nemocemi 6 Cíl
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POPIS

Cíl 6 se orientuje především na boj s infekč-
ními nemocemi, které ve světovém měřítku 
představují z hlediska nemocnosti a úmrtnosti 
jedny z nejvýznamnějších problémů a v řadě 
oblastí světa mají podobu pandemie. S ohle-
dem na zdravotní a sociální závažnost těchto 
nemocí je nutné věnovat jejich výskytu a ší-
ření permanentní pozornost i v zemích, kde 
je vývoj relativně příznivý. Vzhledem k probí-
hajícím společenským změnám a k vytváření 
rozdílů ve zdravotním stavu různých skupin 
obyvatel, ale postupně také s narůstajícími 
rozdíly v dostupnosti zdravotnických slu-
žeb nabývá problematika infekčních nemocí 
v ČR opět na významu. V ČR není např. zave-
dena sociální klauzule v oblasti spoluplateb 
za léčiva a velice vážným tónem se diskutuje 
o dalším rozvoji diskutabilních nástrojů pří-
mých plateb a spoluplateb ve zdravotnictví. 
Z těchto důvodů bude v rámci boje proti in-
fekčním nemocem udržení alespoň stávající 
úrovně výskytu infekce HIV/ AIDS a TBC důle-
žitým úkolem.

Ve vyspělých zemích je zdraví obyvatelstva 
ohrožováno zejména neinfekčními nemocemi 

— dlouhodobými chronickými nemocemi 
a úrazy. Z pohledu úrovně úmrtnosti a ne-
mocnosti na tyto příčiny Česká republika přes 
určité pozitivní trendy v posledním deseti-
letí stále zaostává za vyspělými zeměmi EU. 
Hlavním úkolem v rámci daného cíle do roku 
2015 by se tudíž mělo stát snižování nemoc-
nosti a předčasné úmrtnosti v důsledku hlav-
ních chronických nemocí a snižování výskytu 
úrazů a jejich následků.²⁵

SOUČASNÝ STAV 
A TRENDY

Obecná situace

HIV/ AIDS a tuberkulóza

Ani České republice se nevyhnulo šíření in-
fekce HIV a počty nově zjištěných HIV pozi-
tivních osob od roku 1985 každoročně stou-
paly. Vývoj však zdaleka nebyl tak dramatický, 
jak se očekávalo v době počátků šíření infekce 
HIV. V posledních několika letech je situace 
stabilizovaná, ročně se počet nově diagnos-

1990 2000 2002 2015 EU 2000

 Úkol 1: Snížit nemocnost a předčasnou úmrtnost v důsledku hlavních chronických onemocnění

1. Střední délka života při narození, Muži/ Ženy 67,6/ 75,4 71,6/ 78,3 72,1/ 78,5 75/ 81 75,2/ 81,2

2. Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy, Muži/ Ženy 
(na 100 000 obyvatel — evropský standard)

834/ 512 577/ 379 561/ 379 350/ 210 312/ 199

3. Standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary, Muži/ Ženy 
(na 100 000 obyvatel — evropský standard)

361/ 192 327/ 179 323/ 175
280 — 300/ 
160 — 170

247/ 139

Úkol 2: Snížit výskyt úrazů a jejich následků 

1. Standardizovaná úmrtnost na vnější příčiny, Muži/ Ženy 
(na 100 000 obyvatel — evropský standard)

117/ 54 93/ 34 91/ 33 58/ 23 58/ 23

Úkol 3: Udržet výskyt infekce HIV/ AIDS a tuberkulózy alespoň na stávající úrovni

1. Incidence HIV/ AIDS (na 1 mil. obyvatel)  1,4  5,6  4,8 5 a méně 22,5

2. Incidence tuberkulózy (na 100 000 obyvatel) 18,7 14,0 11,8 12 a méně 11,5

Úkoly a indikátory pro cíl 6:

Cíl 6: Boj s HIV/ AIDS, malárií a dalšími nemocemi (M. Mašková, P. Háva, M. Barták)

²⁵ Na základě cílů 8 a 9 z dokumentu Zdraví 21 — Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Praha: Minister-
stvo zdravotnictví, 2002.
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tikovaných případů pohybuje na úrovni ko-
lem 50 ročně, tj. kolem pěti nově zjištěných 
HIV+ na 1 mil. obyvatel. Počet osob žijících 
s HIV/ AIDS neustále stoupá zejména pod vli-
vem intenzivní antiretrovirové terapie pou-
žívané v ČR u všech HIV infikovaných osob. 
K 31. 7. 2003 byli v České republice registro-
váni 633 HIV pozitivní čeští občané (včetně 
rezidentů, tj. občanů cizí národnosti s dlouho-
dobým pobytem v ČR) a 190 cizinců. Celkovou 
prevalencí 61,6 případu na 1 milion obyvatel 
se ČR řadí mezi evropské země s nejnižším 
výskytem HIV/ AIDS. ²⁶ V rámci laboratorních 
testů jsou stále zachycovány případy HIV po-
zitivních osob ve stadiu symptomatického 
onemocnění nebo s plně rozvinutým one-
mocněním AIDS. Znamená to, že v populaci 
se vyskytuje více HIV infikovaných osob, než 
je diagnostikováno a statisticky registrováno.

Výskyt tuberkulózy v ČR do poloviny 80. let 
dlouhodobě klesal. Poté následovalo období 
stabilizace incidence tuberkulózy na hladině 
okolo 20 případů na 100 000 osob. Od roku 
1996 se incidence začala opět nepřetržitě sni-
žovat. V roce 2000 dosáhla 14 a v roce 2002 
již pouze 11,8 případu na 100 000 osob, což 
je hodnota srovnatelná s průměrem zemí EU 
(11,5 na 100 000 v roce 2000) a nejnižší v rámci 
zemí střední a východní Evropy. Onemocnění 
tuberkulózou se týká dvakrát více mužů než 
žen a jeho incidence rychle stoupá se zvyšují-
cím se věkem.

Chronické nemoci a úrazy

V 90. letech zaznamenala ČR významné pro-
dloužení naděje dožití při narození. Její vze-
stup u mužů o čtyři a u žen o tři roky byl jed-
ním z nejvyšších v porovnání se zeměmi EU. 
Přes tento významný pokles intenzity úmrt-
nosti zaostává naděje dožití zhruba o tři roky 
za průměrnou hodnotou zemí EU a zhruba je-

den rok za členskými zeměmi stojícími na po-
sledních místech. V rámci střední a východní 
Evropy zaujímá ČR druhé místo za Slovin-
skem.

Ještě podstatnější rozdíl mezi EU a ČR je pa-
trný v porovnání ukazatele WHO střední délky 
života prožité ve zdraví (HALE — health-ad-
justed life expectancy).²⁷ V roce 2000 činil 4,5 
roku — 65,6 let v ČR oproti 70,1 v EU.²⁸

Vyšší intenzitu úmrtnosti, než činí průměr 
v EU, lze v současnosti zaznamenat téměř ve 
všech skupinách příčin úmrtí.²⁹ Nejvýraznější 
rozdíly v neprospěch České republiky se týkají 
úrovně úmrtnosti na nemoci oběhové sou-
stavy, tedy skupiny nemocí, které v příčinách 
úmrtí ve vyspělých zemích dominují. Zde in-
tenzita úmrtnosti české populace převyšuje 
průměry EU u obou pohlaví o více než 40 %.

Úroveň úmrtnosti na nemoci oběhové sou-
stavy přitom zaznamenává od 80. let klesající 
trend. V průběhu 90. let poklesly standardizo-
vané míry úmrtnosti ³⁰ u mužů o 31 % a u žen 
o 26 % a tento vývoj přispěl hlavní měrou 
k výše uvedenému růstu naděje dožití. Rozho-
dující zlepšení zaznamenala zejména inten-
zita úmrtnosti na akutní formy kardiovaskulár-
ních onemocnění, především na akutní infarkt 
myokardu. S poklesem úmrtnosti na akutní 
formy přibývá nemocných s chronickými for-
mami nemocí oběhové soustavy.

Druhou nejčastější příčinou úmrtnosti jsou ná-
dorová onemocnění. Na tuto příčinu umírá nyní 
ročně kolem čtvrtiny všech zemřelých. Přestože 
úmrtnost v rámci této skupiny nemocí začala 
od poloviny 90. let klesat, její intenzita zůstává 
stále vysoká. U mužů převyšuje standardizo-
vaná míra úmrtnosti o čtvrtinu a u žen o pětinu 
průměry v zemích EU. Příčiny rozdílů oproti zá-
padním zemím spočívají především v pozděj-
ším záchytu příznaků nádorových onemocnění 

²⁶ Trendy výskytu a šíření HIV/ AIDS v ČR v první polovině roku 2003.
²⁷ Ukazatel, který zohledňuje jak předčasnou úmrtnost, tak roky prožité s chronickou nemocí.
²⁸ Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries, Synthesis Report. Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und 

— gestaltung, e. v. podle údajů WHO.
²⁹ Pavlík, Z. a Kučera, M. (eds.). Populační vývoj České republiky 1990 — 2002. Praha: Katedra demografie a geodemografie, Přírodově-

decká fakulta Univerzity Karlovy, 2002.
³⁰ standard WHO — míry úmrtnosti očištěné o vliv rozdílné věkové struktury.
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a v horší kvalitě poskytovaných služeb. Oproti 
vývoji úmrtnosti má nemocnost na zhoubné 
novotvary rostoucí tendenci. V porovnání s ro-
kem 1990 bylo v roce 2000 hlášeno o 30 % více 
nových případů u mužů a o 40 % u žen. V pří-
padě výskytu nádorů tlustého střeva a rekta 
u mužů a karcinomu prsu u žen zaujímá Česká 
republika přední místo v Evropě i na světě.

Častou chorobou, se kterou souvisejí závažné 
zdravotní komplikace, je cukrovka, jejíž výskyt 
se v České republice každoročně zvyšuje. Cel-
kový počet léčených diabetiků vzrostl v prů-
běhu posledních 12 let o 39 % a v roce 2002 
dosáhl více než 667 tisíc osob, tj. 6538 
na 100 000 obyvatel. Narůstá počet kompli-
kací cukrovky, což svědčí o selhávajícím sys-
tému zdravotnických služeb.

Úrazy jsou závažným problémem nejen z hle-
diska zdravotnického, ale i společenského 
a ekonomického. V příčinách úmrtí předsta-
vují úrazy v celkové populaci třetí nejčastější 
příčinu, u osob do 40 let zaujímají dokonce 
první místo. V 90. letech nastalo zvýšení počtu 
úmrtí a zranění především v důsledku doprav-
ních nehod. Celkový trend úmrtnosti na vnější 
příčiny byl však klesající, především u žen. 
Současná úroveň úmrtnosti v této skupině 
příčin je podstatně vyšší než evropský průměr. 
Týká se to zejména mužské části populace 
(o téměř 60 %), o něco méně žen (40 %).

Graf 6.1

Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy v České republice a vybraných zemích EU
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Pramen: Zdravotnictví České republiky 2002 ve statistických údajích. Praha: ÚZIS, 2003.
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Specifické problémy

Z hlediska šíření infekce HIV/ AIDS vyžadují 
zvláštní pozornost populační skupiny s riziko-
vým chováním — injekční uživatelé drog, pro-
miskuitní osoby, sexuální pracovníci a mládež 
s nezodpovědným přístupem k sexu. Poten-
ciální riziko šíření infekce HIV představuje rov-
něž očekávaná sílící imigrace z východu Ev-
ropy. Již v minulých letech byl zaznamenáván 
trvalý nárůst HIV infikovaných cizinců. V sou-
časnosti tvoří cizinci 23 % všech infikovaných 
osob v ČR, dalších 7 % tvoří osoby cizí národ-
nosti trvale žijící v ČR. V obou případech se 
jedná především o osoby z východu Evropy 
— převážně z Ukrajiny, kde probíhá explo-
zivní epidemie této infekce přenášená hlavně 
injekčními uživateli drog.

Rovněž v případě TBC se projevil zvýšený mig-
rační pohyb po roce 1989. Podíl cizinců na cel-
kové nemocnosti tuberkulózou se neustále 
každoročně zvyšuje. V roce 2001 již činil 14 % 
všech nově zjištěných případů. Zvláště riziko-
vou skupinou jsou bezdomovci, u nichž je inci-
dence TBC vyšší než u bydlící populace.³¹ Bez-
domovci se koncentrují ve velkých městech, 
zejména na veřejně exponovaných místech, 
a často migrují. O jejich počtu neexistují ofi-
ciální odhady, neoficiální odhady hovoří o ně-
kolika desítkách tisíc osob převážně mužů.

Graf 6.2

Standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary v České republice a vybraných zemích EU

350

300

250

200

150

100

50

0

Ze
m

ře
lí 

na
 1

00
 0

00
 o

by
va

te
l —

 ev
ro

ps
ký

 st
an

da
rd

Če
sk

á r
ep

. 2
00

1

Fr
an

cie
 19

99

Ni
zo

ze
m

í 2
00

0

Dá
ns

ko
 19

99

Šp
an

ěls
ko

 19
99

Itá
lie

 19
99

Irs
ko

 20
00

Ně
m

ec
ko

 19
99

Po
rtu

ga
lsk

o 2
00

0

Ve
lká

 B
rit

án
ie 

20
00

Lu
ce

m
bu

rsk
o 2

00
1

Ra
ko

us
ko

 20
01

Ře
ck

o 1
99

9

Fin
sk

o 2
00

1

Šv
éd

sk
o 1

99
9

EU
 20

00

  Muži  Ženy

 Pramen: Zdravotnictví České republiky 2002 ve statistických údajích. Praha: ÚZIS, 2003.

³¹ Barták, M. Fenomén bezdomovství. Pracovní podklad IZPE. Praha, 2003.
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POLITIKY 
K DOSAŽENÍ CÍLE

HIV/ AIDS a TBC

Snížení výskytu těchto přenosných one-
mocnění vyžaduje koordinovaný přístup 
kombinující aktivity v oblasti podpory zdraví 
(prevence, zdravotní výchova a orientace ve-
řejných a sociálních politik na zdraví) a zdra-
votnických služeb (efektivní a na důkazech 
založená zdravotní politika v této oblasti ve-
řejných služeb).

Česká republika přijala Program řešení proble-
matiky HIV/ AIDS, funguje síť poradenských 
a odběrových míst. Celkově je v posledních 
letech ročně prováděno více než 800 000 la-
boratorních vyšetření. V rámci preventivních 
opatření jsou povinně testováni dárci krve 
a gravidní ženy. Monitorován je i výskyt a ší-
ření HIV/ AIDS v exponovaných skupinách 
injekčních uživatelů drog a sexuálních pra-
covníků. V následujících letech bude třeba 
v tomto programu pokračovat a současně zin-
tenzivnit zdravotně-výchovné programy v ob-
lasti pohlavně přenosných nemocí.

V oblasti TBC bude nutno i nadále zaměřit po-
zornost na rychlou bakteriologickou diagnos-
tiku, na odhalování komplikovaných případů, 
uplatňovat program WHO k zajištění řádné 
léčby a pokračovat ve státním dozoru v této 
oblasti.

Chronické nemoci a úrazy

Přes náznaky v první polovině 90. let a přes při-
jetí dokumentu Zdraví 21 ³² nebyla dosud zfor-
mulována ucelená politika ochrany a podpory 
zdraví populace, dovedená až do formulace 
cílů na úrovni krajů a komunit. Celková efekti-
vita dosavadní politiky podpory zdraví je do-

sud nízká. Deficity existují zejména v omezo-
vání nejvýznamnějších rizikových faktorů jako 
kouření, nízká tělesná aktivita, stres a špatné 
stravovací návyky.

Aktivity zaměřené na snížení nemocnosti 
a úmrtnosti v oblasti nemocí oběhové sou-
stavy a nádorových nemocí bude zapotřebí 
orientovat do následujících směrů:

n Prioritní musejí být aktivity v rámci pri-
mární prevence zaměřené na snížení vlivu 
rizikových faktorů těchto nemocí a zlep-
šení tvorby politiky podpory zdraví. Pů-
jde o tvorbu a realizaci celospolečenských 
programů směřujících k motivaci obyvatel 
ke zdravému způsobu života. Klíčovou roli 
zde má efektivní protitabáková politika.

n Aktivity zdravotnických služeb v oblasti 
sekundární a terciérní prevence by měly 
spočívat v zajišťování včasné diagnostiky 
(účinně realizovat a systematicky vyhod-
nocovat již započatý program screeningu 
vybraných nádorových onemocnění mužů 
a žen zaměřený na zachycení raných stadií 
onemocnění) a v efektivní léčbě.

Snížení frekvence dopravních nehod, pracov-
ních úrazů a zranění v domácnosti bude vyža-
dovat zlepšení dosud známých preventivních 
postupů. Vyšší priorita by měla být dána so-
ciálním aspektům soužití (včetně násilí v ro-
dinách).

Úspěšnost všech aktivit v oblasti podpory 
zdraví a zdravotnických služeb bude záviset 
na jejich jasném formulování, řízení, kontrole 
a vyhodnocování jejich výsledků. Reforma 
veřejné správy vytvořila prostor a právní rá-
mec pro formulaci veřejných a sociálních po-
litik, které mohou zohledňovat zdraví obyva-
tel v souladu s moderními koncepty podpory 
zdraví, jež jsou propagovány Evropskou unií. 
Podpora zdraví a prevence nemocí by se měly 
stát součástí regionálních rozvojových plánů.

³² Usnesení vlády ČR č. 1046/ 2002.
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Úkol 1: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politik a programů 
a zvrátit trend ve ztrátách přírodních zdrojů
Stav životního prostředí se ve většině sledovaných indikátorů významně neliší od průměrných hodnot 
zemí EU a OECD. Podíl lesů a chráněných území by měl být zachován a energetická náročnost 
na 1 USD HDP, emise oxidu uhličitého a materiálová náročnost by měly klesat.

Úkol 2: Snížit podíl lidí bez přístupu k pitné vodě a hygienickým podmínkám
Ačkoliv je podíl populace zásobované vodou z veřejných vodovodů (v roce 2002 89,8 % obyvatel) 
a připojené na veřejnou kanalizaci (v roce 2002 77,4 %) relativně vysoký, je třeba ho dále zvyšovat.

Zajistit 
environmentální 
udržitelnost 7 Cíl
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POPIS

Pro Českou republiku, vyspělý průmyslový 
stát, patří požadavek integrace principů udr-
žitelného rozvoje do všech hlavních politik 
a programů mezi klíčové aspekty dalšího roz-
voje. Konzistentní integrace povede k vyšší 
efektivitě využívání přírodních zdrojů, k men-
šímu znečištění, k ochraně a zvyšování biodi-
verzity, a to vše ve svém důsledku k vyšší kva-
litě života. Pitná voda a hygienické podmínky 
jsou důležité součásti kvality života, vzhledem 
k dobré úrovni indikátorů tohoto úkolu bude 
hlavní pozornost při vyhodnocování Cíle 7 
upřena na indikátory úkolu č. 1.

Vybrané indikátory umožní hodnotit dosa-
žení stanovených úkolů. Pro některé indiká-
tory však zatím nebyly určeny limity či cílové 
hodnoty — hodnocení je však možno provést 
analýzou trendů. V této souvislosti lze očeká-
vat zlepšení v r. 2004, kdy bude představena 
Národní strategie udržitelného rozvoje pro 
ČR, která bude měřitelné cíle pro tyto a další 
indikátory obsahovat.

SOUČASNÝ STAV 
A TRENDY

Obecná situace

Ochrana životního prostředí je založena 
na Státní politice životního prostředí, schvá-
lené vládou v r. 2001. SPŽP je základní strate-
gický a průřezový dokument pro vypracování 
programů v jednotlivých složkách životního 
prostředí a pro řešení dílčích environmentál-
ních problémů. Obsahuje prostředky a cíle im-
plementace environmentálních zřetelů do re-
gionálních a odvětvových politik a programů, 
jako je politika energetická, surovinová, do-
pravní, zemědělská ad. V současné době vláda 
připravuje návrh Národní strategie udržitel-
ného rozvoje, která vytvoří rámec pro všechny 
ostatní strategické dokumenty.

V roce 2001 byl učiněn významný pokrok ve vy-
jednávání o přistoupení k EU: byla předběžně 
uzavřena kapitola 22 — životní prostředí. Cel-
kově EU akceptovala tři žádosti o přechodná 

1990 2000 2002 2015 EU 2000

Úkol 1: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politik a programů a zvrátit trend ve ztrátách přírodních zdrojů

1. Podíl zalesněné půdy z celkové rozlohy (v %) 33,3 33,4 33,5
stabilní nebo 

rostoucí
38

2. Podíl chráněného území z celkové rozlohy (v %) 13,3 15,9 15,9 rostoucí 12,3

3. Energetická náročnost (v kgoe. 1 USD HDP –1, PPP) 0,37 0,29 0,29 (2001) klesající 0,18

4. Emise oxidu uhličitého (v t na obyvatele) 15,7 12,1 — klesající 8,7

5. Materiálová náročnost (celkové materiálové požadavky 
v t na obyvatele)

93,7 65,5 — klesající 50

6. Dopravní výkony (osobní i nákladní) 
(vozokm na obyvatele a rok)

3,134 
(1995)

3,894 —

Podporovat druhy 
dopravy s nejnižší 

spotřebou energie, 
nejmenšími nároky 
na území a dopady 
na zdraví lidí nebo 

ekosystémů

6,940 
(1996)

Úkol 2: Snížit podíl lidí bez přístupu k pitné vodě a hygienickým podmínkám

1. Pitná voda (podíl populace zásobované z veřejných vodovodů) (MDGI) 83,2 87,1 89,8 rostoucí 96

2. Obyvatelé připojení na veřejnou kanalizaci (MDGI) 72,6 74,8 77,4 rostoucí 85,8

Úkoly a indikátory pro cíl 7: 

Cíl 7: Zajistit environmentální udržitelnost (T. Hák)
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období, a to pro směrnice 91/ 271/ EHS (čištění 
městských odpadních vod), 94/ 62/ ES (obaly 
a obalové odpady) a 2001/ 80/ ES (o omezení 
emisí znečišťujících látek do ovzduší z velkých 
spalovacích zařízení).

Stav životního prostředí se ve většině sledo-
vaných indikátorů významně neliší od prů-
měrných hodnot zemí EU a/ nebo OECD. Dů-
vodem pro tento stav, který se podstatně liší 
od alarmující situace na konci 80. let, je po-
zitivní vliv restrukturalizace národního hos-
podářství a realizace mnoha opatření včetně 
těch formulovaných ve Státní politice život-
ního prostředí, zákonů na ochranu životního 
prostředí apod. (jen v letech 2002 — 2003 Par-
lament ČR schválil 16 zákonů na ochranu ži-
votního prostředí). Byl vytvořen efektivní ad-
ministrativní systém, jehož fungování bylo 
podpořeno a doplněno prací odborných in-
stitucí a rozsáhlými investicemi. Pokud nedo-
jde k neočekávaným událostem, lze do r. 2010 
předpokládat postupné, třebaže již jen mírné 
zlepšování stavu životního prostředí.

Specifické problémy
V ČR lze najít silná i slabá místa v ochraně ži-
votního prostředí. Následující odstavce pou-
káží na vybraná důležitá témata.

Znečištění ovzduší se významně snížilo. V le-
tech 1990 — 2002 emise hlavních polutantů, 
tzn. tuhých látek, oxidu siřičitého, oxidů du-
síku, oxidu uhelnatého, těkavých organických 
látek, těžkých kovů a perzistentních organic-
kých látek poklesly o 41 — 90 % (viz graf 7.1). 
Největší zlepšení je patrné u tuhých látek, 
oxidů siřičitého a olova, kde došlo ke snížení 
emisí téměř o jeden řád. Důsledkem tohoto 
zlepšení je stabilizace zlepšené kvality ovzduší 
ve většině ukazatelů. Přes toto zlepšení na-
dále přetrvávají vysoké měrné emise oxidu si-
řičitého a oxidů dusíku vztažené jak na obyva-
tele, tak na jednotku území, které představují 
riziko acidifikace a eutrofizace.

Od r. 1990 pokračuje trend významného snižo-
vání, pokud jde o vypouštění znečišťujících lá-
tek do povrchových vod. V letech 1990 — 2001 
došlo ke snížení téměř o řád v ukazatelích or-

ganického znečištění (BSK5 o 89,4 %; CHSK 
o 81,6 %) a nerozpuštěných látek (o 85,5 %). 
U rozpuštěných anorganických solí došlo ke 
snížení o 32,9 %. V r. 2002 došlo ke stagnaci 
těchto pozitivních trendů v důsledků kata-
strofálních povodní na většině území ČR. Dů-
ležitou roli v tomto zlepšení hrál nárůst počtu 
obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. 
Jejich počet v r. 2002 byl 7,99 mil. (tj. 77,4 % 
obyvatelstva ČR). Problémem však zůstává, 
že část kanalizací není dosud připojena k čis-
tírnám odpadních vod a 22 % obyvatel ČR žije 
v domech, které na veřejnou kanalizaci napo-
jeny nejsou vůbec.

BOX 7.1: Změny v ochraně životního prostředí 
po r. 1990

První souhrnné hodnocení životního prostředí v bývalém Českoslo-

vensku — „Modrá kniha“ — z r. 1990 charakterizovalo environmentální 

podmínky jako katastrofické. V té době země zaujímala druhé nejhorší 

místo v Evropě. Důsledky tohoto stavu byly rozsáhlé, často nevratné 

škody na přírodě, krajině, lidském zdraví i hospodářství.

Vybudování systému státní ochrany životního prostředí a jeho účinné 

fungování se stalo jednou z hlavních podmínek pozitivních změn. 

Bezprostředně po revoluci v r. 1989 byly založeny ústřední instituce 

ochrany životního prostředí jak na federální, tak na národní úrovni. 

Parlament rychle projednal a schválil velké množství environmentál-

ních zákonů. Tak se vytvořily standardy a postupy obdobné těm v EU, 

v některých případech dokonce i přísnější.

Nové instituce a legislativa byly účinně podporovány vysokými výdaji 

— celkové investice na ochranu životního prostředí byly v 90. letech 

vysoké, po většinu období přes 2 % HDP. Větší část investic pocházela 

ze soukromého sektoru. Pokles výdajů po r. 1997 vyplývá ze skuteč-

nosti, že již byly dokončeny rozhodující investice v ochraně ovzduší 

(odsíření, odprášení a denitrifikace elektráren a velkých tepláren) 

a řada investic na ochranu vod (výstavba nebo rekonstrukce více než 

420 městských čistíren odpadních vod).

ČR jako smluvní strana Vídeňské úmluvy OSN o ochraně ozonové 

vrstvy i Montrealského protokolu včetně jeho dodatků plní veškeré po-

vinnosti pro ni vyplývající. Pro běžné užití je od r. 1996 zakázána výroba 

a dovoz tzv. tvrdých freonů, od r. 1997 i měkkých freonů. Pro nutné po-

užití byly stanoveny přísné limity.

ČR je jedním z mála členských států OECD, pro něž splnění závazku vy-

plývajícího z Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně 

klimatu (snížení emisí hlavních skleníkových plynů do období 

2008 — 2012 o 8 % vůči roku 1990) nebude představovat problém. Cel-

kové emise včetně propadů těchto plynů v ČR, vyjádřené v ekvivalent-

ních hodnotách oxidu uhličitého (CO2eq), poklesly z hodnoty 189 mil. t 

v roce 1990 na 143 mil. t v r. 2001. Hodnoty emisí skleníkových plynů se 

tak podařilo stabilizovat na úrovni, která je v porovnání s rokem 1990 

přibližně o 25 % nižší.



50

Zpráva o rozvojových cílech tisíciletí Česká republika

51

Cíl 7

V ČR se nachází velké množství starých eko-
logických zátěží. Ty zahrnují nebezpečné uza-
vřené skládky, kontaminované průmyslové 
areály a bývalé základny Sovětské armády. 
Databáze evidující tyto lokality obsahuje cel-
kem 3012 záznamů. Kontaminace zeminy 
a podzemních vod představuje vážné ohro-
žení zdrojů pitné vody. Od r. 1991 bylo na stu-
die (včetně hodnocení rizik) a dekontami-
nační práce ze státního rozpočtu vynaloženo 
cca 1,1 mld. Kč. V období 1991 — 2002 bylo 
uzavřeno 267 ekologických smluv s garan-
cemi Fondu národního majetku na odstraňo-
vání starých zátěží v rámci privatizace ve výši 
142,7 mld. Kč.

Doprava se stala důležitým faktorem s ne-
gativním vlivem na kvalitu životního pro-
středí. Největší zátěž působí silniční doprava 
— emise a následné zhoršení kvality ovzduší 
ve městech, hluk, fragmentace krajiny a naru-
šení ekosystémů, zábor půdy, nehody. Tech-
nický pokrok na vozidlech (nižší hluk, spo-
třeba, emise) je převážen narůstajícím počtem 

automobilů a dopravní intenzitou, takže cel-
kový trend negativních dopadů z dopravy je 
nepříznivý. Také využívání jednotlivých druhů 
dopravy vykazuje negativní trendy: posun 
od hromadné k individuální dopravě, od že-
leznice k dopravě silniční.

Produkce odpadů zůstává vysoká a skládko-
vání je stále hlavním způsobem zneškodňo-
vání odpadů (v r. 2002 podíl odpadů uklá-
daných na skládky dosáhl 20 % z celkové 
produkce). Pozitivní je, že všechny skládky 
nyní splňují předepsané podmínky pro pro-
voz. Recyklace a využívání odpadů je však 
v porovnání s vyspělými evropskými státy 
stále na nízké úrovni: V r. 2002 bylo z celkové 
produkce odpadů téměř 40 % recyklováno 
a využito jako druhotná surovina. Využívají se 
zejména kovové odpady, odpady plastů, sklo 
a sběrový papír.

Graf 7.1

Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší v České republice, 1990 — 2002
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Pramen: Statistická ročenka životního prostředí České republiky, 2002. Praha: ČEÚ.
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POLITIKY 
K DOSAŽENÍ CÍLE

V nejbližším období bude nutné zaměřit po-
zornost na ta opatření na ochranu životního 
prostředí, která jsou efektivní z hlediska ná-
kladů. Investice se budou postupně přesou-
vat od instalací „koncových čisticích zařízení“ 
k zavádění nových „čistších“ výrobních tech-
nologií. Měly by být využívány zejména flexi-
bilní mechanismy, skupinové regulace a dob-
rovolné aktivity. I nadále bude nezbytné 
poskytovat na ochranu životního prostředí 
vysoké investice a být připraveni na čerpání 
prostředků z Kohezního fondu a ze Strukturál-
ních fondů EU.

Těžiště výdajů se ve střednědobém horizontu 
(do r. 2010) přesune do oblasti nakládání s ko-
munálními odpadními vodami. Bude třeba 

postavit čistírny odpadních vod nebo přípojky 
ke skupinovým čistírnám a dále kanalizaci ve 
všech obcích nebo jejich částech s počtem 
nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Mnoho vel-
kých čistíren bude třeba modernizovat insta-
lací stupně na odstranění dusíku a fosforu.

Nadále musí pokračovat odstraňování sta-
rých ekologických zátěží. Dekontaminaci je 
nutné provádět v prioritních oblastech, ze-
jména tam, kde hrozí znečištění zdrojů pod-
zemních vod. Měla by být sledována efektivita 
prostředků vynakládaných na tyto práce z ve-
řejných zdrojů.

Vláda by měla napomáhat vyššímu využití 
veřejné dopravy a železnice a podporovat 
všechny druhy dopravy, které jsou příznivé 
k životnímu prostředí. V územním plánování 
je žádoucí využívat prostředky, jež snižují po-
ptávku po dopravě a přepravě (integrované 
využití území ad.).
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Úkol 1: Přiblížit se k závazkům členských států EU a OECD 
v objemu poskytované ODA
V roce 2002 poskytla Česká republika v rámci svého programu zahraniční rozvojové pomoci celkem 
zhruba 50 mil. USD (0,065 % HND). V témže roce přijala vláda České republiky novou koncepci 
rozvojové pomoci do roku 2007.

Vybudovat 
globální 
partnerství 
pro rozvoj 8 Cíl
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POPIS

Česká republika patří historicky mezi tradiční 
aktivní dárce zahraniční rozvojové pomoci. 
Během „studené války“ poskytovalo bývalé 
Československo rozvojovou pomoc do mnoha 
zemí třetího světa a tato spolupráce, navzdory 
svému tehdejšímu ideologickému kontextu, 
přinášela konkrétní pozitivní výsledky. 
V transformačním období po roce 1989 Česká 
republika sama čerpala prostředky z pro-
gramů technické a finanční pomoci poskyto-
vaných vyspělými zeměmi a mezinárodními 
organizacemi. Tyto rozvojové programy vý-
razně podpořily úspěšný transformační pro-
ces a urychlily cestu České republiky ke člen-
ství v Evropské unii. Tato konkrétní zkušenost 
nás nyní zavazuje k podpoře méně vyspělých 
států světa.

Naše země obnovila svůj vládní program za-
hraniční rozvojové pomoci již v roce 1995 
jako první z postsocialistických států. S tím, 
jak se postupně snižoval objem externí po-
moci směřované do České republiky, rostl na-
opak objem prostředků poskytovaných pro-
střednictvím programu zahraniční rozvojové 
pomoci méně vyspělým státům a upevňo-
vala se pozice Česka jako rozvíjející se dárcov-
ské země.

Česká republika se snaží postupně zvyšovat 
objem a efektivnost zahraniční pomoci v sou-
ladu se závěry Miléniového summitu OSN 
a souvisejících mezinárodních konferencí.

ČR se přitom ztotožňuje s vícerozměrným pří-
stupem k omezování chudoby, kterou nelze 
chápat pouze v ekonomických termínech níz-
kého příjmu na obyvatele, ale i v dalších soci-
álních a environmentálních vazbách.

1990 2002 2006 EU 2006 UN 2015

Úkol 1: Přiblížit se k závazkům členských států EU a OECD v objemu poskytované ODA

1. Čistá ODA jako procento z HND — 0,065 0,13 0,70 0,33

2. Čistá ODA poskytovaná nejméně rozvinutým zemím (tzv. LDCs) 
jako procento z HND

—
0,045 — 0,15 —

Úkoly a indikátory pro cíl 8:

Cíl 8: Vybudovat globální partnerství pro rozvoj (P. Halaxa)

Pramen: Zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, srpen 2002; Koncepce zahraniční rozvojové pomoci 
České republiky na období let 2002 až 2007. Přijata unesením vlády ČR č. 91/ 2002 ze dne 23. ledna 2002.
Pozn.: ODA — Official Development Assistance/ oficiální (zahraniční) rozvojová pomoc; HND — hrubý národní důchod; LDC — The Least Developed Coun-
tries / nejméně rozvinuté země světa.

BOX 8.1: Oficiální rozvojová pomoc 
(ODA — Official Development Assistance)

Oficiální rozvojová pomoc je finanční podpora (formou grantů a úvěrů) 

poskytovaná rozvojovým zemím:

(a) která je poskytována státním sektorem;

(b) jejímž hlavním cílem je podpora hospodářského rozvoje a zvýšení 

životní úrovně v přijímatelské zemi;

(c) poskytovaná se sníženou sazbou [pokud se jedná o půjčku, u níž 

grantový element představuje minimálně 25 %].

Kromě finanční podpory je součástí ODA technická pomoc.

Finanční podpora (ve formě půjčky, úvěru ad.) pro vojenské účely není 

součástí ODA.
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SOUČASNÝ STAV 
A TRENDY

Obecná situace

Český program zahraniční 
rozvojové pomoci a podpora 
globálního rozvojového 
partnerství

Vysoká úroveň sektoru školství, zdravotnic-
tví, průmyslu a dalších oblastí v České repub-
lice je klíčovým předpokladem k tomu, aby se 
náš stát efektivně zapojil do úsilí mezinárodní 
komunity směřující primárně k redukci (resp. 
eliminaci) chudoby a naplnění dalších rozvo-
jových cílů.

V roce 2002 poskytla Česká republika v rámci 
svého programu zahraniční rozvojové pomoci 
celkem 1,485 mil. korun (tj. cca 50 mil. USD), 
což představuje 0,065 % českého HND. Dů-
ležitou část těchto prostředků určenou k im-
plementaci rozvojových projektů (69 %) činila 
pomoc směřující do nejméně vyspělých států 
(tzv. LDCs — Least Developed Countries), 
která představovala 0,045 % HND.

Rozvojové projekty se soustředí zejména na 
sektory, v nichž Česká republika disponuje 
výraznou komparativní výhodou vzhledem 
k ostatním dárcům. Mezi ně patří například 
školství (pomoc poskytována zejm. prostřed-
nictvím stipendií v ČR), ochrana životního pro-
středí (hydrologie, biodiverzita), infrastruktura 
(strojírenství a energetika, doprava, jaderná 
bezpečnost), zemědělství a rozvoj venkova, 
geologický průzkum a další oblasti. Mezi sek-
torové priority českého programu zahraniční 
rozvojové pomoci jsou zařazeny rovněž zá-
kladní sociální služby, kam patří poskyto-
vání základního vzdělání, (primární) zdravotní 
péče, potravinového zajištění a pitné vody, pří-
stup k vodním zdrojům atd. Česká republika je 
vzhledem ke své nedávné zkušenosti s ekono-
mickou a politickou transformací velmi dobře 
připravena na poskytování odborné pomoci 
prostřednictvím programů budování institu-
cionálních kapacit v rozvojových zemích.

Významná část prostředků české ODA (tj. 
cca 380 mil. Kč, což představuje téměř 15 % 
celkového objemu pomoci) je v období 
2004 — 2006 určena na snižování zadlužení 
rozvojových zemí a na související aktivity, jako 
jsou snižování tarifů, kvót a zemědělských do-
tací. Česká republika se také aktivně zapojila 
do implementace Iniciativy pro silně zadlu-
žené rozvojové země (tzv. HIPC — Heavily In-
debted Poor Countries Initiative).

Specifické problémy

Pozitiva a negativa 
dosavadní praxe

Za hlavní pozitivum lze považovat, že Česká 
republika jako jedna z prvních transformují-
cích se zemí obnovila již v roce 1996 oficiální 
vládní program zahraniční pomoci podle prin-
cipů srovnatelných s politikou vyspělých dár-
covských zemí a nastoupila cestu vlastní pře-
měny od příjemce pomoci k jejímu dárci. Tato 
změna je mimo jiné vyjádřena i probíhajícím 
procesem graduace ČR v rámci systému Svě-
tové banky.

BOX 8.2: Příklady rozvojových aktivit českého vládního 
programu zahraniční rozvojové pomoci

Ekvádor: Zalesnění odlesněných lokalit v Andách pomocí obalovaných sa-

zenic systému PATRIK (1999 — 2003)

Česká republika předává své bohaté zkušenosti v problematice zales-

ňování prostřednictvím rozvojového projektu realizovaného v ekvá-

dorských Andách. Čeští experti problém odlesněných lokalit řeší 

aplikací patentované české technologie PATRIK založené na principu 

obalovaných sazenic.

Mongolsko: Zintenzivnění výroby vajec a drůbežího masa (2001 — 2005)

Prostřednictvím přenosu moderních technologií v oblasti chovu drů-

beže napomáhá Česká republika Mongolsku stabilizovat problém s vý-

živou místního obyvatelstva. Komplexní využití technologie přispěje 

k růstu soběstačnosti přijímatelské země v oblasti výroby vajec a drů-

bežího masa.

Etiopie: Průzkum zdrojů vod (2001 — 2002)

Česká republika prostřednictvím tohoto rozvojového projektu na-

pomáhá Etiopii při implementaci jejího Národního rozvojového pro-

gramu. Mezi klíčové aktivity projektu patří vzdělávání a zaškolování 

místních odborníků v oblasti hydrologického průzkumu a mapování 

teritoria.
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Řada realizovaných projektů zároveň na zá-
kladě každoročního hodnocení resortních 
ministerstev vykázala nesporné kladné vý-
sledky a přispěla k naplňování zahraničněpo-
litických i ekonomických cílů české rozvojové 
politiky, stejně jako k posílení bilaterálních 
vztahů s mnoha rozvojovými a transformují-
cími se zeměmi.

Ve světle výše uvedených pozitivních přínosů 
je však nutno uvést i několik základních ne-
dostatků, se kterými se český systém zahra-
niční rozvojové pomoci potýká. Mezi ně 
patří zejména nízký objem finančních pro-
středků, nevyřešené institucionální zakot-
vení programu a s tím související nedostatky 
v efektivitě a transparentnosti systému po-
skytování pomoci. Analýza systému a praxe 
zahraniční rozvojové pomoci ČR, která byla 
na základě rozhodnutí vlády vypracována již 
v roce 2000, potvrdila fakt, že Česká repub-
lika nebyla v předcházejícím období schopna 
zajistit dostatečný objem prostředků pro pro-
gram zahraniční pomoci. Rovněž způsob fi-
nancování rozvojových projektů, který stále 
probíhá na jednoleté bázi, se ukázal jako ne-
vyhovující vzhledem k tomu, že velká většina 
projektů je víceletých. Dalším negativem do-
savadní praxe je mimo jiné nedostatečné za-
pojení nevládních organizací a občanských 
sdružení, ale rovněž malých a středních pod-
niků do programu.

Do této doby Česká republika realizovala roz-
vojové projekty ve více než padesáti zemích, 
což pochopitelně snížilo možný rozvojový pří-
nos a značně zkomplikovalo proces monitoro-
vání a evaluace projektů a celkové koordinace 
programu. Metodika projektového manage-
mentu (Project Cycle Management) prochází 
v současné době reformou. Z institucionál-
ního hlediska je nutné vybudovat efektivní 
systém institucí (s koordinační rolí tzv. Roz-
vojové agentury) zajišťujících koherentní im-
plementaci programu zahraniční rozvojové 
pomoci. Do procesu poskytování pomoci by 
rovněž měly být větší měrou, než je tomu do-
sud, zapojeny zastupitelské úřady České re-
publiky v rozvojových zemích.

V lednu 2002 vláda České republiky vzala 
na vědomí nový strategický dokument „Kon-
cepci zahraniční rozvojové pomoci ČR na ob-
dobí let 2002 až 2007“, který na všechny po-
psané nedostatky upozorňuje. Přesto, že 
samotné přijetí Koncepce vládou ČR, je po-
zitivním krokem, nemůže samo o sobě zajis-
tit úspěšné vyřešení nastíněných problémů, 
které je v kompetenci institucí a organizací za-
pojených do systému poskytování rozvojové 
pomoci ČR.

Institucionální rámec

Současný systém zahraniční rozvojové pomoci 
se řídí rozhodnutím vlády ČR č. 153/ 1995, 
které na základě tzv. kompetenčního zákona 
přiděluje poměrně široké pravomoci resort-
ním ministerstvům. Ministerstvo zahraničních 
věcí (MZV ČR) je podle kompetenčního zákona 
vrcholným koordinačním orgánem při prová-
dění politiky zahraniční pomoci. MZV ČR také 
využívá síť zastupitelských úřadů ČR v zahra-
ničí. Svou koordinační roli vykonává MZV ČR 
prostřednictvím pravidelných meziresortních 
porad, které sdružují zástupce jednotlivých 
resortů pověřených gescí nad projekty zahra-
niční rozvojové pomoci. Ministerstvo financí 
ČR poskytuje prostředky určené pro rozvojo-
vou problematiku přímo ze státního rozpočtu, 
nikoli prostřednictvím rozpočtu MZV ČR.

Do náplně Ministerstva zahraničních věcí jako 
koordinátora programu patří mimo jiné koor-
dinace přípravy a předkládání koncepce za-
hraniční rozvojové pomoci, včetně stanovení 
teritoriálních a sektorových priorit rozvojové 
spolupráce a výhledu objemu a struktury fi-
nancí na její poskytování včetně vedení sta-
tistického výkaznictví, sestavování a před-
kládání ročních plánů rozvojových projektů 
a současně předkládání výročních hodno-
tících zpráv vládě ČR, projednávání dohod 
o spolupráci s přijímajícími zeměmi, koordi-
nace rozvojových aktivit s EU, OECD a dalšími 
mezinárodními institucemi a poskytování in-
formací a popularizace českého rozvojového 
programu.
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Cíl 8

23. ledna 2002 vzala vláda České republiky 
na vědomí již zmíněnou „Koncepci zahraniční 
rozvojové pomoci ČR na období let 2002 až 
2007“, jejímž základním přínosem bylo kromě 
definování nových priorit a principů rozvo-
jové agendy také položení strategických zá-
kladů pro vybudování efektivních rozvojo-
vých partnerství založených na principech 
vzájemné odpovědnosti a transparentnosti.

Tato střednědobá koncepce rovněž předsta-
vila dvoufázový přístup k modernizaci a re-
formě českého rozvojového programu, který 
vychází z aktuálního systému poskytování po-
moci založeného na významné roli resortních 
ministerstev, ale věnuje se rovněž rozvoji stá-
vajících kompetencí Rozvojového střediska 
(RS), které představuje hlavní podpůrný ex-
pertní orgán Ministerstva zahraničních věcí 
ČR v problematice zahraniční rozvojové spo-
lupráce. Mezi hlavní činnosti Rozvojového 
střediska patří například posuzování návrhů 
víceletých programů a konkrétních rozvo-
jových projektů na základě jednotné meto-
diky, monitorování a evaluace rozvojových 
projektů, spolupráce s implementačními in-
stitucemi rozvojové agendy v ostatních dár-
covských zemích, organizace přípravy a vzdě-
lávání expertů, koordinace výzkumu v oblasti 
mezinárodního rozvoje, zvyšování povědomí 
české veřejnosti o rozvojové problematice 
a další související aktivity.

Podle Koncepce by v následujícím období 
měla, na základě rozhodnutí vlády ČR, být 
založena Rozvojová agentura, která naváže 
na odborné funkce Rozvojového střediska 
a jeho existující institucionální a lidské kapa-
city a dále je prohloubí.

Členství České republiky 
v Evropské unii

Česká republika se zavázala od vstupu do EU 
bez výjimek a přechodných období přijmout 
a dodržovat primární legislativu Evropských 
společenství v oblasti politiky rozvojové spo-

lupráce. Znamená to zejména přijetí závazku 
koordinovat politiku v oblasti rozvojové spo-
lupráce a slaďovat programy pomoci s EU 
a ostatními členskými zeměmi, včetně koor-
dinovaného vystupování v mezinárodních or-
ganizacích a konferencích, stejně jako přijetí 
závazku přispívat k uskutečňování komunitár-
ních programů pomoci.

Možnost ČR poskytovat rozvojovou i huma-
nitární pomoc, a to jak na bilaterálním, tak 
na multilaterálním základě, nebude dotčena. 
Naopak zájmem ČR je i po vstupu do EU za-
chovat a dále posílit tradiční český program 
zahraniční pomoci a využívat synergických 
a komplementárních efektů s komunitárními 
programy pomoci.

POLITIKY 
K DOSAŽENÍ CÍLE

Jak se konstatuje v poslední Zprávě o lid-
ském rozvoji,¹ znamená dosažení milénio-
vých cílů prakticky zdvojnásobení objemu fi-
nančních prostředků, jež vyspělé dárcovské 
země v průměru na problematiku meziná-
rodní rozvojové spolupráce aktuálně posky-
tují. Je však důležité si uvědomit, že zvýšení 
objemu prostředků neznamená dostatečné 
a konečné řešení problému. Efektivní a dy-
namické tempo přibližování k rozvojovým cí-
lům tisíciletí je logicky spojeno s růstem efek-
tivity poskytované pomoci, s partnerským 
přístupem k institucím na straně přijímatel-
ské země a na vzrůstu jejich vlastnictví roz-
vojových projektů. Klíčovými aspekty, které 
by v principech poskytování pomoci měly být 
všeobecně reflektovány, jsou mimo jiné důraz 
na nevázanost pomoci, lepší koordinace mezi 
jednotlivými dárci a pochopitelně rovněž zmí-
něný nárůst objemu poskytovaných finanč-
ních prostředků. Tyto principy jsou současně 
výzvou pro probíhající reformu českého pro-
gramu zahraniční rozvojové pomoci.
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Přijetí následujících opatření je předpokladem 
k tomu, aby Česká republika mohla efektivněji 
přispívat k naplňování mezinárodních rozvo-
jových cílů, byla kompatibilní s principy po-
skytování pomoci uplatňovanými EU a stala 
se plnohodnotným partnerem vyspělých dár-
covských zemí sdružených v Organizaci pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD):

n koncentrace rozvojových aktivit do vybra-
ných prioritních zemí (z důvodu zvýšení 
rozvojového přínosu) a následná formu-
lace rozvojových programů;

n převzetí standardní metodiky OECD v ob-
lasti projektového managementu a její 
představení českým rozvojovým subjek-
tům, což jim umožní aktivně participovat 
na rozvojových programech EU;

n vybudování nového institucionálního rám-
ce českého programu zahraniční rozvojo-
vé spolupráce včetně založení Rozvojové 
agentury a zvýšení role českých zastupitel-
ských úřadů;

n dlouhodobé a stabilní zajištění dosta-
tečného objemu finančních prostředků 
k dosažení tzv. barcelonského závazku, 
který představuje zvýšení objemu ODA 
na 0,33 % HND. 
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POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

Cíl 1
Absolutní chudoba
Status domácnosti a/ nebo jejích členů, definovaný objemem příjmů, které rodina potřebuje pro 
uspokojení potřeb svých členů. Domácnost se ocitá v hmotné nouzi, poklesne-li její příjem pod 
hranici absolutní chudoby (tj. pod životní minimum).

Decily (decilní skupina)
Decilová skupina představuje jednu desetinu všech domácností, uspořádanou vzestupně od nej-
nižších příjmů po nejvyšší. První decilní skupina je první desetina (tj. 10% všech domácností s nej-
nižším příjmem). Poslední decilní skupina je desetina všech domácností s nejvyšším příjmem.

Giniho koeficient
Giniho koeficient vyjadřuje stupeň příjmové nerovnosti. V případě úplné rovnosti příjmového 
rozložení je roven nule a v případě úplné nerovnosti příjmového rozložení je roven jedné.

Index lidského rozvoje
Index lidského rozvoje doplňuje úzce pojaté měření chudoby pomocí příjmů. Skládá se ze tří slo-
žek (příjmy, vzdělání a zdravotní stav), jejichž cílem je zachytit širší aspekty lidského rozvoje. Tyto 
tři složky pokrývají tři základní otázky — žít dlouhý a zdravý život, získávat znalosti a mít přístup 
k prostředkům, zajišťujícím slušnou životní úroveň.

Výskyt chudoby
Vyjadřuje procento populace nebo určité populační skupiny (je-li analýza založena na desagre-
gaci podle skupin), žijící pod stanovenou hranicí chudoby.

Nomenklatura územních jednotek pro statistické účely (NUTS)
NUTS je jednotný unifikovaný přehled územních jednotek, definovaných EUROSTATEM pro po-
třeby členských států a kandidátských zemí EU. Dovoluje klasifikaci nebo harmonizaci měření, 
prováděných v rámci národních regionů a správních úrovní pro účely regionálních srovnání. 
Jeho cílem je zajistit, aby se všechny regiony o srovnatelné velikosti objevily na stejné úrovni, 
a tím umožnit srovnání politiky jednotlivých zemí na stejné úrovni NUTS.

Ekvivalenční stupnice OECD
Vyrovnávací koeficient, užívaný k porovnání příjmové úrovně domácností o různé velikosti 
a různém složení tak, aby srovnání příjmů a výdajů na člena domácnosti bylo relevantní. Tato 
opravná položka vychází z předpokladu, že některé výdaje domácnosti jsou nezávislé na počtu 
členů domácnosti. Ekvivalenční stupnice OECD je zkonstruována tak, že přisuzuje koeficient 1 
prvnímu členu domácnosti, koeficient 0,5 druhému členu domácnosti a koeficient 0,3 dítěti. 
Např. při uplatnění ekvivalenční stupnice v případě analýzy chudoby bude tříčlenná domác-
nost s celkovým příjmem 1200 € z veškerých možných zdrojů posuzována, jako by měla příjem 
na člena = 1200 / (1 + 0,5 + 0,3) = 666,7 € (a nikoliv 400 €, jak by se mohlo jevit z pohledu neváže-
ného průměru).

Chudoba
Chudoba je určitý stav blahobytu jednotlivce či domácnosti. Jelikož má mnoho dimenzí, existuje 
řada možností jejího měření a definování. V závislosti na přístupu k měření rozeznáváme chu-
dobu „absolutní“ a chudobu „relativní“. Podle typu definice rozlišujeme mezi „příjmovou chudo-
bou“ (redukovanou pouze na čistě ekonomický rozměr a definující chudobu z hlediska příjmu 
a spotřeby) a „humanitární chudobou“ (uplatnění přístupu k chudobě z hlediska udržitelné ob-
živy, kdy rozlišujeme tři úhly chudoby — příjem, základní potřeby a schopnost). Vzhledem k ob-
tížnosti a někdy i kontroverznímu charakteru měření „humanitární chudoby“ se při analýzách pri-
márně užívají pojmy absolutní a relativní chudoba.
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Parita kupní síly (PPP$)
PPP$ je způsob vyjádření hodnoty HDP nebo příjmů různých zemí (obvykle s rozdílnou cenovou 
strukturou) pomocí společného jmenovatele, umožňujícího mezinárodní srovnání. Potřeba tako-
vého společného jmenovatele vyplývá ze skutečnosti, že cenové poměry různých druhů zboží 
ve spotřebním koši v různých zemích se liší, a že převod hodnot národních měn na americký do-
lar za použití standardního směnného kursu nedostatečně odráží rozdíly v reálných životních ná-
kladech. Hodnota HDP, vyjádřená v PPP$, reflektuje, jak by vypadaly reálné příjmy obyvatelstva, 
kdyby struktura cen v dané zemi byla podobná jejich struktuře v USA.

Relativní chudoba
Na rozdíl od absolutní chudoby, která je vyjádřena fixní hodnotou (minimálním příjmem nebo 
výdaji nutnými k přežití), je relativní chudoba chudobou ve srovnání s dalšími osobami. Práh 
chudoby je v tomto případě odvozen od příjmů a výdajů dalších domácností (nejčastěji se užívá 
hodnota 60% mediánového ekvivalentního příjmu).

Sociální vyloučení
Sociální vyloučení je pojem, který odráží nerovnost jedinců či celých skupin obyvatelstva při 
účasti na životě společnosti. Sociální vyloučení může být spojeno s omezením přístupu k sys-
tému sociální péče nebo s dlouhodobou ztrátou zaměstnání z nejrůznějších důvodů, např. sku-
pinových charakteristik ve vztahu k etnické příslušnosti nebo sexuální orientace, zdravotním sta-
vem ((HIV—AIDS) nebo sociální stigmatizací (např. u bývalých vězňů či u narkomanů).

Cíl 2
Míra školní docházky (Enrollment Rate) — hrubá a čistá
Hrubá míra školní docházky vyjadřuje celkový počet dětí kterékoliv věku, zapsaných k výuce 
na určité školní úrovni, jako procento z celkového počtu dětí ve věku, který odpovídá této vzdě-
lávací úrovni. Čistá míra školní docházky zahrnuje pouze ty zapsané děti, které jsou ve věku, pro 
který je daná úroveň určena. To znamená, že „repetenti“ jsou započítáni do hrubé míry školní do-
cházky, ne však do čisté. To vysvětluje, proč je většinou hrubá míra vyšší než čistá.

Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED)
S projektem ISCED přišlo UNESCO počátkem sedmdesátých let 20. století jako s nástrojem, umož-
ňujícím shromažďování, kompilaci a prezentaci statistických údajů o vzdělání v jednotlivých ze-
mích a v mezinárodním měřítku.

Název úrovně Kód

Předškolní vzdělávání 0

Primární vzdělání
První stupeň základního vzdělání 

1

Nižší střední vzdělání
Základní vzdělání druhého stupně

2

(Vyšší) střední vzdělání 3

Postředoškolské vzdělání neterciárního typu 4

První stupeň terciárního vzdělání (přímo nevedoucí ke získání vysoké odborné kvalifikace) 5

Druhý stupeň terciárního vzdělání (vedoucí ke získání vysoké odborné kvalifikace) 6
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Poznámky a vysvětlivky

Cíl 3
Zastoupení žen v národních parlamentech
Počet křesel, získaných ženami a vyjádřený jako procento všech obsazených křesel.

Poměr dívek a chlapců v primárním, středním a terciálním vzdělávání
Poměr počtů žákyň a žáků primárních, středních a terciárních škol ve veřejném a soukromém 
školství.

Cíl 4
Dětská úmrtnost
Počet úmrtí dětí mladších pěti let na 1000 živě narozených.

Kojenecká úmrtnost
Počet úmrtí dětí mladších jednoho roku na 1000 živě narozených.

Perinatální úmrtnost
Počet mrtvě narozených dětí a úmrtí dětí během prvního týdne života (0 — 6 dnů) na 1000 naro-
zených.

Cíl 5
Míra úmrtnosti matek
Míra mateřské úmrtnosti vyjadřuje počet žen, které umírají z jakékoliv příčiny spojené či zhor-
šené vlivem těhotenství nebo jeho zvládání (s výjimkou nehod a nešťastných náhod), a to v době 
gravidity a porodu nebo do 42 dnů po ukončení těhotenství a bez ohledu na trvání a místo těho-
tenství, na 100 000 živě narozených dětí.

Cíl 6
Míra prevalence HIV/ AIDS
Podíl jedinců v celkové populaci, stižených HIV v určitému datu. UNAIDS standardně hlásí preva-
lenci viru HIV u dospělých ve věku 15 — 49 let.

Míra prevalence tuberkulózy (TBC)
Prevalence tuberkulózy (TBC) je počet případů TBC na 100 000 lidí. Míra úmrtnosti spojená s TBC 
je počet úmrtí způsobených TBC na 100 000 osob.

Míra incidence HIV/ AIDS
Počet nově zjištěných případů HIV/ AIDS v daném roce na 1 mil. lidí.

Míra incidence TBC
Počet nově zjištěných onemocnění TBC v daném roce na 100 000 lidí.

Cíl 7
Emise oxidu uhličitého (CO2)
Emise CO2 na 1 obyvatele jsou dány celkovým množstvím CO2 emitovaným v zemi důsledkem 
lidské činnosti (výrobní a spotřební) dělené počtem obyvatel země.

Podíl obyvatel s trvalým přístupem k dokonalejším zdrojům vody, ve městech a na venkově
Podíl populace, která užívá kterýkoliv z těchto vodních zdrojů jako pitnou vodu: voda z vodo-
vodu, veřejný kohoutek, vrt či čerpadlo, chráněná studna, chráněný pramen, dešťová voda, z cel-
kové populace.

Podíl městského a venkovského obyvatelstva s přístupem k dokonalejší hygieně
Označuje procento obyvatel s přístupem k zařízení, které hygienicky odděluje lidské výkaly 
od styku s osobami, zvířaty a hmyzem.
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Rozvojové cíle tisíciletí v České republice

Cíl 1: Snížit chudobu a sociální vyloučení Výchozí rok 2015

Úkol 1: Snížit chudobu osamělých matek

1. Indikátor: Míra nízkých příjmů osamělých matek (v %) 34,9 (pol. 90. let) 20

Úkol 2: Snížit dlouhodobou nezaměstnanost

1. Indikátor: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (na pracovní síle, v %) 3,8 (2002) 3

Úkol 3: Snížit počet příjemců sociálních dávek

1. Indikátor: Počet příjemců dávek sociální potřebnosti (v tis.) 471 (2001) 400

Cíl 2: Dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání 2001 2015

Úkol 1: Umožnit třem čtvrtinám mladých lidí získávat maturitu ve středním všeobecném 
nebo odborném vzdělávání 

1. Indikátor: Podíl nově přijímaných do maturitního studia na velikosti odpovídající populace 
15 (resp. 14) letých (v %)

64 75

2. Indikátor: Podíl nově přijímaných do maturitního studia na gymnáziích 
na velikosti odpovídající populace 15 (resp. 14) letých (v %)

19,1 30

Úkol 2: Zajistit polovině populačního ročníku možnost nastoupit do některé z forem 
terciárního vzdělávání

1. Indikátor: Podíl nově přijímaných do terciárního vzdělávání na celkové velikosti 
populace 19 (resp. 18) letých (v %)

39,7 50

Úkol 3: Prodloužit průměrnou délku vzdělávání a vyrovnat se dnešnímu průměru zemí Evropské unie

1. Indikátor: Očekávaná délka vzdělávání pětiletého dítěte (v letech) 16 16,7

Cíl 3: Prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností 
prosadit se ve společnosti 

Výchozí rok 2015

Úkol 1: Snížit rozdíly ve mzdách mužů a žen 

1. Indikátor: Podíl mezd žen na mzdách mužů (v %) 0,73 (2000) 0,8

Úkol 2: Posílit pozici žen v rozhodovacích procesech

1. Indikátor: Podíl žen v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu (v %) 15 (2002) 25

Cíl 4: Snížit dětskou úmrtnost 2002 2015

Úkol 1: Udržet dosaženou nízkou úroveň kojenecké a perinatální úmrtnosti

1. Indikátor: Kojenecká úmrtnost (na 1000 živě narozených) 4,1 4

2. Indikátor: Perinatální úmrtnost (na 1000 narozených) 4,5 4,5

Úkol 2: Snížit podíl dětí narozených s vrozenými vadami

1. Indikátor: Živě narození s vrozenou vadou (na 10 000 živě narozených) 338,2 (2001) 200

Cíl 5: Zlepšit zdraví matek 2002 2015

Úkol 1: Vytvářet příznivé podmínky pro rození dětí

1. Indikátor: Úhrnná míra plodnosti (na 1 ženu) 1,17 1,5

Úkol 2: Posilovat reprodukční zdraví žen

1. Indikátor: Mateřská úmrtnost (na 100 000 živě narozených) 3,2 3

2. Indikátor: Podíl porodů asistovaných odborným personálem (v %) 98,5 (2001) 99

ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ V ČESKÉ REPUBLICE
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Rozvojové cíle tisíciletí v České republice

Cíl 6: Boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 2002 2015

Úkol 1: Snížit nemocnost a předčasnou úmrtnost v důsledku hlavních chronických onemocnění

1. Indikátor: Střední délka života při narození, Muži/Ženy 72,1/78,5 75/81

2. Indikátor: Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy, Muži/Ženy 
(na 100 000 obyvatel — evropský standard)

561/379 350/210

3. Indikátor: Standardizovaná úmrtnost na zhoubné novotvary, Muži/Ženy 
(na 100 000 obyvatel — evropský standard)

323/175 280—300/160—170

Úkol 2: Snížit výskyt úrazů a jejich následků 

1. Indikátor: Standardizovaná úmrtnost na vnější příčiny, Muži/Ženy 
(na 100 000 obyvatel — evropský standard)

91/33 58/23

Úkol 3: Udržet výskyt infekce HIV/AIDS a tuberkulózy alespoň na stávající úrovni

1. Indikátor: Incidence HIV/AIDS (na 1 mil. obyvatel) 4,8 5 a méně

2. Indikátor: Incidence tuberkulózy (na 100 000 obyvatel) 11,8 12 a méně

Cíl 7: Zajistit environmentální udržitelnost 2002 2015

Úkol 1: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politik a programů a zvrátit trend 
ve ztrátách přírodních zdrojů

1. Indikátor: Podíl zalesněné půdy z celkové rozlohy (v %) 33,5 stabilní nebo rostoucí

2. Indikátor: Podíl chráněných území z celkové rozlohy (v %) 15,9 rostoucí

3. Indikátor: Energetická náročnost (kgoe. 1 USD HDP−1, PPP) 0,29 (2001) klesající

4. Indikátor: Emise oxidu uhličitého (na obyvatele) 12,1 (2000) klesající

5. Indikátor: Materiálová náročnost (celkové materiálové požadavky v t na obyvatele) 65,5 (2000) klesající

6. Indikátor: Dopravní výkony (osobní i nákladní) (vozokm na obyvatele a rok) 3,894 (2000)

Podporovat druhy dopravy 
s nejnižší spotřebou ener-
gie, nejmenšími nároky na 
území a dopady na zdraví 

lidí nebo ekosystémů

Úkol 2: Snížit podíl lidí bez přístupu k pitné vodě a hygienickým podmínkám 

1. Indikátor: Podíl populace zásobované z veřejných vodovodů (v %) 89,8 rostoucí 

2. Indikátor: Podíl obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci (v %) 77,4 rostoucí

Cíl 8: Vybudovat globální partnerství pro rozvoj 2002 2006

Úkol 1: Přiblížit se k závazkům členských států EU a OECD v objemu poskytované ODA

1. Indikátor: Čistá ODA jako procento z HND 0,065 0,13

2. Indikátor: Čistá ODA poskytovaná nejméně rozvinutým zemím (tzv. LDCs) jako procento z HND 0,045
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Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals — MDGs)

Cíle a úkoly (z Deklarace tisíciletí) Indikátory pro měření pokroku

Cíl 1: Vymýtit extrémní chudobu a hlad

Úkol 1: Mezi lety 1990 a 2015 snížit podíl lidí, jejichž denní příjem 
je nižší než 1 $

 1. Podíl obyvatelstva pod 1 $ (v paritě kupní síly) na den a

 2. Index hloubky chudoby (incidence x hloubka chudoby)
 3. Podíl nejchudšího kvintilu na národní spotřebě

Úkol 2: Mezi lety 1990 a 2015 snížit podíl lidí trpících hladem  4. Prevalence podvyživených dětí ve věku do pěti let
 5. Podíl lidí pod minimální dietní spotřebou energie 

Cíl 2: Dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání

Úkol 3: Zabezpečit, aby do roku 2015 chlapci a dívky mohli zakončit 
úplné primární vzdělání

 6. Čistý podíl dětí v primárním vzdělávání
 7. Podíl dětí, které vstoupily do prvního ročníku a absolvovaly ročník pátý
 8. Míra gramotnosti lidí ve věku 15—24 let 

Cíl 3: Prosazovat rovnost pohlaví a posilovat postavení žen

Úkol 4: Do roku 2005 zrušit rozdíly podle pohlaví v primárním a sekundárním 
vzdělávání a nejpozději do roku 2015 zrušit tyto rozdíly ve všech 
úrovních vzdělávání

 9. Podíly dívek ku chlapcům v primárním, sekundárním a terciárním 
vzdělávání

 10. Index gramotných žen ku mužům ve věkové skupině osob 15—24 let
 11. Podíl žen zaměstnaných v nezemědělském sektoru
 12. Podíl míst obsazených ženami v národním parlamentu

Cíl 4: Snížit dětskou úmrtnost

Úkol 5: Mezi lety 1990—2015 snížit úmrtnost dětí ve věku do pěti let 
o dvě třetiny

 13. Úmrtnost dětí ve věku do pěti let
 14. Kojenecká úmrtnost
 15. Podíl dětí ve věku jednoho roku očkovaných proti spalničkám

Cíl 5: Zlepšit zdraví matek

Úkol 6: Mezi lety 1990—2015 snížit mateřskou úmrtnost o tři čtvrtiny  16. Mateřská úmrtnost
 17. Podíl porodů asistovaných odborným personálem

Cíl 6: Boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem

Úkol 7: Do roku 2015 zastavit a zvrátit trend šíření HIV/AIDS  18. Prevalence HIV u těhotných žen ve věku 15—24 let
 19. Míra užívání kondomů v rámci užívání antikoncepčních metod b

 20. Počet sirotků v důsledku HIV/AIDS c

Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit trend v incidenci malárie 
a dalších hlavních nemocí

 21. Prevalence a míry úmrtnosti spojené s malárií
 22. Podíl obyvatel žijících v rizikových oblastech výskytu malárie využívajících

efektivních prostředků prevence a léčení malárie d

 23. Prevalence a míry úmrtnosti spojené s tuberkulózou
 24. Podíl případů TBC léčených metodou DOTS

Cíl 7: Zabezpečit environmentální udržitelnost

Úkol 9: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politik a programů 
a zvrátit trend ve ztrátách přírodních zdrojů

 25. Podíl zalesněné půdy
 26. Podíl chráněných území
 27. Energetická náročnost (kgoe na 1 $ HDP, v paritě kupní síly)
 28. Emise oxidu uhličitého na obyvatele a spotřeba freonů (ODP tuny)
 29. Podíl obyvatel využívajících pevná paliva

Úkol 10: Do roku 2015 snížit podíl obyvatel bez trvalého přístupu k pitné vodě 
na polovinu

 30. Podíl obyvatel s trvalým přístupem ke zdrojům pitné vody 
(město, venkov)

Úkol 11: Do roku 2020 výrazně zlepšit životní podmínky nejméně 
100 milionů lidí bez trvalého obydlí

 31. Podíl městského obyvatelstva s přístupem k veřejné kanalizaci
 32.  Podíl domácností žijících ve vlastních nebo nájemních 

bytech/domech

ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ 
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS  MDGS
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Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals — MDGs)

Cíl 8: Vybudovat globální partnerství pro rozvoj

Úkol 12: Dále rozvíjet otevřený, spravedlivý, předvídatelný a nediskriminující 
obchodní a finanční systém 

 Zahrnuje: závazek k dobrému vládnutí (tzv. good governance) 
a rozvoji a ke snižování chudoby na národní a mezinárodní úrovni

Úkol 13: Zaměřit se na potřeby nejméně rozvinutých zemí 
(LDCs, tj. Least Developed Countries)

 Zahrnuje: bezcelní a jinak neomezující přístup pro vývozní artikly 
z LDCs na trhy rozvinutých zemí, zesílení iniciativy oddlužení tzv. HIPC 
zemí (silně zadlužených  chudých států, tj. Highly Indebted Poor 
Countries), celkové zrušení oficiálních bilaterálních dluhů a zvýšení 
objemu zahraniční rozvojové pomoci (ODA, tj. 
Official Development Assistance) určené rozvojovým zemím usilujícím 
o snížení chudoby

Úkol 14: Zaměřit se na potřeby vnitrozemských zemí a malých ostrovních 
rozvojových států

 (prostřednictvím Akčního programu udržitelného rozvoje malých 
ostrovních rozvojových států a výsledků 22. zvláštního zasedání 
Valného shromáždění OSN)

Úkol 15: Zabývat se problémy zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím 
národních a mezinárodních opatření s důrazem na aspekt dlouhodobé 
udržitelnosti 

Některé níže uvedené indikátory jsou monitorovány odděleně pro nejméně 
rozvinuté země (LDCs, tj. Least Developed Counries), Afriku, vnitrozemské země 
a malé ostrovní rozvojové státy.

Oficiální rozvojová pomoc (ODA, tj. Official Development Assistance)
 33. Čistá ODA celkem a zvlášť pro LDCs jako procento z hrubého národního 

důchodu dárců OEDC/DAC (Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace 
pro hospodářskou a rozvojovou spolupráci)

 34. Podíl celkové bilaterální oficiální rozvojové pomoci dárců OEDC/DAC 
do oblasti základních sociálních služeb (tzn. základní vzdělání, 
primární zdravotní péče, výživa, pitná voda, kanalizace)

 35. Podíl bilaterální nevázané ODA dárců OEDC/DAC
 36. ODA poskytnutá vnitrozemským zemím v poměru k jejich hrubému 

národnímu důchodu
 37. ODA poskytnutá malým ostrovním rozvojovým státům v poměru k jejich 

hrubému národnímu důchodu

Přístup na globální trh
 38. Podíl importu z rozvojových zemí a z LDCs (podle hodnoty importovaného 

zboží, kromě zbraní) na celkovém dovozu vyspělých zemí
 39. Průměrná výše dovozních tarifů, které vyspělé země uvalují 

na zemědělské a textilní výrobky a oděvy z rozvojových zemí
 40. Výše zemědělských subvencí uplatňovaných ve členských zemích OECD 

(jako podíl jejich HDP)
 41. Podíl poskytované ODA zaměřené na pomoc při budování obchodních 

kapacit e v rozvojových zemích 

Udržitelnost zadlužení
 42. Celkový počet zemí, které dosáhly výrazného pokroku při naplňování 

podmínek iniciativy HIPC, tj. iniciativy pro silně zadlužené chudé státy 
(souhrnně)

 43. Celková výše oddlužení v rámci iniciativy HIPC (v USD)
 44. Oddlužovací iniciativy jako podíl z vývozu výrobků a služeb (v %)

Úkol 16: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi rozvíjet a zavádět strategie 
zaměřené na vhodné a produktivní pracovní aktivity mládeže

 45. Míra nezaměstnanosti obyvatelstva ve věku 15—24 let 
(podle pohlaví a celkem f)

Úkol 17: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistit přístup k základním 
lékům v rozvojových zemích

 46. Podíl obyvatelstva, které má dlouhodobě a udržitelně přístup 
k základním lékům 

  47. Osoby s telefonní linkou nebo mobilním telefonem (na 100 obyvatel)
 48. Počet funkčních počítačů (na 100 obyvatel) a počet osob s připojením 

k internetové síti (na 100 obyvatel)

Rozvojové cíle tisíciletí jsou obsaženy v Deklaraci tisíciletí, kterou podepsalo 189 zemí, z toho 147 hlav států, v září 2000 
(www.un.org/documents/ga/res/55/a55r002.pdf - A/RES/55/2).

Cíle a úkoly jsou vzájemně provázány a je třeba je vnímat jako celek. Reprezentují partnerství mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi a jsou 
určeny — podle Deklarace — „k vytváření prostředí, které povede k eliminaci chudoby a k rozvoji, a to na národní i celosvětové úrovni.“
a Pro monitorování trendů chudoby v jednotlivých zemích je třeba užívat národní hranici chudoby, pokud je dostupná.
b V prevenci přenosu HIV jsou mezi antikoncepčními metodami efektivní pouze kondomy. Míru užívání antikoncepce lze uplatnit k hod-

nocení pokroku v jiných cílech týkajících se zdraví, rovnosti pohlaví a chudoby. Míra používání kondomů se však sleduje pouze u žen žijí-
cích v partnerském svazku, proto bude doplněna indikátorem používání kondomů v rizikových situacích. K těmto indikátorům bude při-
dán indikátor znalosti a chápání problematiky HIV/AIDS mezi mladými lidmi ve věku 15—24 let (UNICEF — WHO).

c Měřeno poměrem sirotků a nesirotků ve věku 10—14 let navštěvujících školu.
d Prevence je měřena podílem dětí mladších pěti let spících v lůžcích s moskytiérou, léčba je měřena podílem dětí mladších 5 let, které jsou 

řádně léčeny.
e OECD a Světová obchodní organizace sbírají údaje, které budou dostupné po roce 2001.
f Preciznější nástroje pro měření úkolu vyvíjí Mezinárodní organizace práce.
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Ukazatele v oblasti chudoby a sociálního vylučování

Ukazatel Definice
Zdroj dat + poslední 

dostupný rok

1a Míra nízkých příjmů po transferech podle 
věku a pohlaví

Procento osob žijících v domácnostech, kde je celkový vyrovnaný příjem 
domácnosti pod 60 % národního vyrovnaného mediánového příjmu.
Věkové skupiny jsou: 1. 0—15, 2. 16—24, 3. 25—49, 4. 50—64, 5. 65+. 
Rozdělení podle pohlaví ve všech věkových skupinách + celkově.

Eurostat ECHP 1997

1b Míra nízkých příjmů po transferech podle 
nejčastějších statutů aktivity

Procento osob ve věku 16+ žijících v domácnostech, kde je celkový vyrovnaný 
příjem domácnosti pod 60 % národního vyrovnaného mediánového příjmu.
Nejčastější statuty aktivity: 1. zaměstnaní, 2. osoby samostatně výdělečně činné, 
3. nezaměstnaní, 4. důchodci, 5. ostatní neaktivní. Rozdělení podle pohlaví 
pro všechny kategorie + celkem.

Eurostat ECHP 1997

1c Míra nízkých příjmů po transferech podle 
typu domácnosti

Procento osob žijících v domácnostech, kde je celkový vyrovnaný příjem 
domácnosti pod 60 % národního vyrovnaného mediánového příjmu.
 1. 1 osoba pod 35 let
 2. 1 osoba 30—64
 3. 1 osoba 65+
 4. 2 dospělí bez nezaopatřených dětí, alespoň 1 osoba 65+
 5. 2 dospělí bez nezaopatřených dětí, obě osoby pod 65
 6. další domácnosti bez nezaopatřených dětí
 7. svobodný rodič, 1 + nezaopatřené dítě 
 8. 2 dospělí, 1 nezaopatřené dítě
 9. 2 dospělí, 2 nezaopatřené děti
 10. 2 dospělí, 3 + nezaopatřené děti
 11. ostatní domácnosti s nezaopatřenými dětmi
 12. celkem

Eurostat ECHP 1997

1d Míra nízkých příjmů po transferech podle 
vlastnictví bytu

Procento osob žijících v domácnostech, kde je celkový vyrovnaný příjem 
domácnosti pod 60 % národního vyrovnaného mediánového příjmu.
1. majitel bytu nebo osoba bez povinnosti platit nájem
2. nájemník bytu
3. celkem

Eurostat ECHP 1997

1e Práh nízkého příjmu (ilustrativní hodnoty) Hodnota prahu nízkého příjmu (60 % národního vyrovnaného mediánového 
příjmu) v paritě kupní síly, Euro a národní měně pro:
1. domácnosti s 1 osobou
2. domácnosti se 2 dospělými, 2 dětmi

Eurostat ECHP 1997

2 Rozdělení příjmu S80/S20: Poměr mezi národním vyrovnaným příjmem horních 20 % příjmové 
distribuce ke spodním 20 %

Eurostat ECHP 1997

3 Trvání nízkého příjmu Osoby žijící v domácnostech, kde celkový vyrovnaný příjem domácnosti byl pod 
60 % celkového národního mediánového příjmu v roce n a (nejméně) dva roky 
z let n−1, n−2, n−3

Eurostat ECHP 1997

4 Relativní zaostávání mediánového 
nízkého příjmu

Rozdíl mezi mediánovým příjmem osob s příjmem nižším než práh nízkého 
příjmu a prahem nízkého příjmu vyjádřený jako procento prahu nízkého příjmu; 
podle pohlaví + celkem

Eurostat ECHP 1997

5 Regionální soudržnost Koeficient variace měr zaměstnanosti na úrovni NUTS 2 Eurostat LFS 2000

6 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Celková dlouhodobě nezaměstnaná populace (≥12 měsíců; definice ILO) 
jako podíl na celkové aktivní populaci; podle pohlaví + celkem

Eurostat LFS 2000
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7 Osoby žijící v domácnosti bez 
zaměstnané osoby

Osoby ve věku 0—65 (0—60) žijící v domácnostech, kde nikdo nepracuje, 
z celkového počtu osob žijících ve vhodných domácnostech. 
Všechny domácnosti jsou vhodné s výjimkou následujících kategorií:
• mladší než 18 let
• ve věku 18—24 s účastí na vzdělávání a neaktivní
• 65 (60) let a více, nepracující

Eurostat LFS 2000

8 Osoby předčasně opouštějící školu bez 
účasti na dalším vzdělávání a výcviku

Podíl osob z celkové populace ve věku 18—24 let, které dosáhly úrovně vzdělání 
ISCED 2 a nižší a neúčastní se vzdělávání a výcviku; podle pohlaví + celkem

Eurostat LFS 2000

9 Očekávaná doba dožití při narození Očekávaný počet let, kterých se může osoba dožít s počátkem ve věku 0; 
podle pohlaví

Eurostat demografická 
statistika

10 Zdravotní stav dle vlastního hodnocení 
podle úrovně příjmu

Poměr mezi podíly osob v nejvyšším a nejnižším kvintilu (podle vyrovnaného 
příjmu) ve věku 16+, kteří klasifikují svůj zdravotní stav jako špatný nebo velmi 
špatný podle definice WHO; podle pohlaví + celkem

Eurostat ECHP 1997

Sekundární ukazatele

Pozn.: ECHP — European Community Household Panel; LFS — Labour Force Survey

Pramen: Report on Indicators in the field of poverty and social exclusion. Social Protection Committee. Brussels, October 2001.

Ukazatel Definice
Zdroj dat + poslední 

dostupný rok

11 Rozptyl prahu nízkého příjmu Osoby žijící v domácnostech, kde celkový vyrovnaný příjem domácnosti 
je pod 40, 50 a 70 % národního mediánového vyrovnaného příjmu.

Eurostat ECHP 1997

12 Míra nízkých příjmů vzhledem 
k základovému časovému okamžiku

Základní rok 1995
1. Relativní míra nízkých příjmů v roce 1997 (= ukazatel 1)
2. Relativní míra nízkých příjmů v roce 1995 násobená inflací 1994/96

Eurostat ECHP 1997

13 Míra nízkých příjmů před transfery Relativní míra nízkých příjmů, kde je příjem počítán následovně:
1. příjem kromě všech sociálních transferů
2. příjem včetně starobního, vdovského a sirotčího důchodu
3. příjem po všech sociálních transferech (= ukazatel 1);
  podle pohlaví + celkem

Eurostat ECHP 1997

14 Giniho koeficient Vztah mezi kumulativními podíly populace seřazenými podle výše příjmu 
a kumulativními podíly jejich celkových příjmů

Eurostat ECHP 1997

15 Trvání nízkého příjmu 
(pod 50 % mediánového příjmu)

Osoby žijící v domácnostech, kde celkový vyrovnaný příjem domácnosti byl pod 
50 % celkového národního mediánového příjmu v roce n a (nejméně) dva roky 
z let n−1, n−2, n−3; podle pohlaví + celkem

Eurostat ECHP 1997

16 Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti Podíl celkové dlouhodobě nezaměstnané populace (≥12 měsíců; definice ILO) 
na celkové nezaměstnané populaci; podle pohlaví + celkem

Eurostat LFS 2000

17 Míra velmi dlouhodobé nezaměstnanosti Podíl celkové velmi dlouhodobě nezaměstnané populace (≥24 měsíců; definice 
ILO) na celkové aktivní populaci; podle pohlaví + celkem

Eurostat LFS 2000

18 Osoby s nízkým dosaženým vzděláním Míra dosaženého vzdělání úrovně ISCED 2 nebo méně u dospělých podle 
věkových skupin (25—34, 35—44, 45—54, 55—64); podle pohlaví + celkem

Eurostat LFS 2000






