
KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 1. Lidé a společnost 

2 Strategický cíl 5 Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 

3 Specifický cíl 5.1 Zvyšuje se délka života ve zdraví u všech skupin obyvatel České 
republiky. 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 

Zvýšení délky života ve zdraví (HLY) – zhruba o pět let u obou pohlaví do 
roku 2030. 
 
Zvýšení podílu délky života ve zdraví při narození na střední délce života při 
narození (HLY 0/LE 0, v %) – zhruba o 6 p. b. u obou pohlaví do roku 2030.  

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

Měření probíhají průběžně – přijatá opatření se projevují se zpožděním, lze 
však sledovat v čase.  
 
První milník: rok 2020, druhý milník: rok 2030   

6 Mezinárodní dimenze Program Zdraví 2020 Světové zdravotnické organizace (WHO)  

7 Územní dimenze Průměrné hodnoty délky života ve zdraví se v ČR významně liší dle 
jednotlivých krajů  

8 Ovlivnitelnost dosažení 
cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Ovlivnitelné nepřímo (ovlivňování předpokladů) na všech úrovních. 
Zdravotní péče sama o sobě život prodlužuje, do značné míry však záleží na 
přístupu jednotlivých osob k vlastnímu zdraví a životním stylu, nakolik 
budou konkrétně v jejich případě přidána léta prožitá ve zdraví. 
 
Politická: Silná, politická rozhodnutí mohou určit rámce a směřování. Stát 
na národní úrovni a samosprávy na regionální úrovni mohou vytvářet 
podmínky pro to, aby lidé upřednostňovali zdravý životní styl a v případě 
volby (potraviny, způsob trávení volného času apod.) zároveň měli možnost 
zvolit zdraví prospěšnou variantu. Stát také může svou zdravotní politikou 
(výdaji i osvětou) zvýšit míru zdravotní gramotnosti, podpory zdraví a 
primární i sekundární prevence.  Státní politika může také do značné míry 
ovlivňovat životní prostředí – míru znečistění. 
 
Environmentální: Silná, zdravotní stav nevzniká ve zdravotnických 
zařízeních, ale všude tam, kde lidé žijí, pracují, odpočívají a stárnou – je 
přímo ovlivněn faktorem životního prostředí, mj. mírou jeho znečistění  
 
Sociální: Silná, v chápání kvality zdraví jedinců je nutné pochopit, že jde při 
jeho podpoře o poslání mnoha komponent společnosti – začíná u 
jednotlivců a rodin, pokračuje napříč sociálními skupinami, institucemi, 
organizacemi, státní správou apod. 
 
Ekonomická: Střední, na makroúrovni možnosti veřejných rozpočtů 
nepřímo dané celkovou ekonomickou kondicí národního hospodářství 
s dopadem na příjmy a výdaje státního rozpočtu. Na mikroúrovni v určitých 
aspektech jsou ekonomický status a životní úroveň jedince pro odpovědný 
přístup ke zdraví klíčový, v mnoha případech však jeho kupní síla při volbě 
zdravého životního stylu není směrodatná. Volba zdravého životního stylu 
totiž musí být vůbec umožněna socio-ekonomickými podmínkami života 
daného jedince. 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů 
z ČR 2030 

5.1.1 Naděje dožití – střední délka života při narození a ve věku 65 let 
5.1.2 Délka života ve zdraví (Healthy life years) při narození a ve věku 65 let 

10 Vztah indikátoru/ů 
k SC 

Indikátor 5.1.1 nezachycuje přímo míru naplňování specifického cíle 5.1, ale jeho 
hodnoty korelují s hodnotami indikátoru 5.1.2, resp. je zasazuje do kontextu a 
jeho nominální hodnoty umožňuje překlopit do relativních (podíl délky života ve 
zdraví na střední délce života) 



 
Indikátor 5.1.2 nepřímo zachycuje míru dosažení specifického cíle 5.1: Měří 
průměrnou hodnotu délky života ve zdraví, v členění dle věku a pohlaví (bez 
disagregace dle dalších skupin obyvatel). 

Benchmark 

11 Typ benchmarku  Vývoj délky života ve zdraví (při narození)  

12 Hodnoty 
benchmarku 

Zvýšení v průměru o 4 
měsíce ročně  . u obou 
pohlaví (zvlášť) 

Zvýšení o méně než 4 
měsíce ročně u obou 
pohlaví 

Snížení alespoň u 
jednoho pohlaví 

Hodnocení 

13 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátor
ů SC 

1) Naděje dožití (LE, střední délka života) v ČR dosahovala u žen v roce 2015 
hodnoty 81,6 roku, u mužů to bylo 75,7 roku. Její hodnota byla u žen v ČR delší ve 
srovnání s muži, a to o zhruba 6 let, přičemž hodnota tohoto rozdílu má klesající 
trend. Naděje dožití v ČR je nižší než evropský průměr, u žen zaostáváme za 
průměrem více.  Ve srovnání s průměrem EU je v ČR hodnota naděje dožití u mužů 
i u žen podprůměrná, v průměru zhruba o 2 roky. Ve srovnání s EU průměrem patří 
rozdíl v naději dožití mezi oběma pohlavími v ČR spíše k vyšším. V průběhu let 
2007-2014 se hodnota střední délky života při narození plynule zvyšovala, do roku 
2014 vzrostla u mužů o 2 roky, u žen o 1,8 roku. V roce 2015 pak meziročně mírně 
poklesla u obou pohlaví. 

 
 

 
Střední délka života v krajích ČR se různí. Nejvyšší hodnotu vykazují kraje Hl.m. 
Praha a Vysočina, nejnižší hodnoty naopak zaznamenáváme v krajích Ústecký a 
Karlovarský. Muži v Hl. m. Praze žijí o 4 roky déle než muži v kraji Karlovarském, u 
žen tento rozdíl činil 3 roky.  



 
2) Délka života ve zdraví (HLY) při narození činila v roce 2015 u žen 63,7 roku, u 
mužů pak 62,4 roku. Rozdíl mezi HLY mužů a žen při narození dosahoval 1,3 roku, 
což je o 0,6 roku více než v EU v průměru. Hodnota délky života ve zdraví  je ve 
srovnání s evropským průměrem relativně dobrá, ČR patří k zemím 
s nadprůměrnou hodnotou ukazatele v rámci EU. Od roku 2007 měla hodnota 
ukazatele spíše rostoucí trend (nárůst mezi roky 2007 a 2014 o 2 roky u mužů a 1,7 
roku u žen), pokles se projevuje až v roce 2015, a to poměrně výrazně. Došlo však 
ke snížení rozdílu mezi pohlavími, který byl v roce 2015 nejnižší. 

 
 
Podíl délky života ve zdraví na celkové naději dožití je v České republice relativně 
vysoký, v roce 2015 dosahoval 78 % u žen a 82,4 % u mužů, zatímco v EU28 je jeho 
hodnota o zhruba 2 p. b. nižší. Dlouhodobě má spíše stabilní trend, v roce 2015 se 
jeho hodnota u obou pohlaví meziročně mírně snížila. 

 
 
 
 

14 Stav indikátoru  (Bude upřesněno) Nárůst hodnoty HLY v průměru o necelý 1 
měsíc ročně 

Doplňující informace 

14a Odhad budoucího 
trendu 

U ukazatele střední délky života lze očekávat pozitivní budoucí vývoj a přiblížení se 
k hodnotám pozorovaným v zemích západní Evropy. U ukazatele HLY je obtížné 
předvídat budoucí vývoj, navíc se očekává, že se v hodnotách ukazatele odrazí vliv 
metodických změn (od roku 2018-2019) 
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Konstrukce 
benchmarku 

Vývoj hodnoty délky života ve zdraví při narození v dostupných časových řadách 
prezentovaných Eurostatem.   

Existující opatření pro naplnění SC 

15 Typ opatření Normativní 
Ekonomické 
Organizační (dobrovolné, operativní) 
Informační 
Legislativní 

16 Popis opatření Posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými 
návykovými látkami (alkohol, tabák a dalšími návykovými látkami) 
s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže prostřednictvím přijetí zákona 
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – 
např. zákaz kouření ve veřejnosti volně přístupných veřejných prostorech (s 
výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření), na 
nástupištích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a prostorech 
souvisejících, ve školách a školských zařízeních, v zařízeních sociálně-právní 
ochrany dětí, v prostorech dětských hřišť, v rámci vnitřních sportovišť, ve 
vnitřních zábavních prostorech (kina, divadla, výstavní síně apod.), ve 
vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb, v prostorech 
zoologické zahrady apod., dále zákaz prodeje alkoholu na akcích určených 
převážně pro osoby mladší 18 let, či změna prodeje a podávání 
alkoholických nápojů na sportovních akcí (obsah nejvýše 4,3 % objemového 
etanolu) apod.;  
 
Realizovat celoživotní investice do zdraví a prevence nemocí, posilovat roli 
občanů a vytvářet podmínky pro růst a naplnění jejich zdravotního 
potenciálu (Prioritní oblast 1, Zdraví 2020) 

 
Posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost a 
dostupnost zdravotních služeb z hlediska příjemců, soustředit se na 
ochranu a podporu zdraví a na prevenci nemocí, rozvíjet kapacity veřejného 
zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat 
zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích 
(Prioritní oblast 3, Zdraví 2020) 

 
Podílet se na vytváření podmínek pro rozvoj odolných sociálních skupin, 
tedy komunit žijících v prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví (Prioritní 
oblast 4, Zdraví 2020) 

 
Dostatečná pohybová aktivita populace (podr. Akční plán č. 1, Zdraví 2020) 
Správná výživa a stravovací návyky populace (podr. Akční plán č. 2, Zdraví 
2020) 
Zvládání stresu a duševní zdraví (podr. Akční plán č. 3, Zdraví 2020) 
Omezení zdravotně rizikového chování (podr. Akční plán č. 4, Zdraví 2020) 
Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (podr. Akční 
plán č. 5, Zdraví 2020) 
Zdravotní gramotnost (podr. Akční plán č. 12, Zdraví 2020) 
Snižování nerovností ve zdraví  
Podpora zdraví během celého života  
(jedenáct horizontálních a pět vertikálních témat pro rozvoj aktivit, Zdraví 
2020) 

17 Gestor MZd 

17a Spolugestor/ři MPSV, MŠMT, MMR, MŽp 

18 Strategie či legislativa, 
z níž opatření vycházejí 

Cílené dotační programy, zejména: 

 Rozvojové projekty zdravotní péče 

 Protidrogová politika  



 Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (OZP) 
 

Hlavní strategické a implementační dokumenty: 

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 
ČR „Zdraví 21“ podpořený Vládou ČR v roce 2002 usnesením  
č. 1046/2002 

 Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně 
veřejného zdraví 

 Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 
prevence nemocí 

 Akční plán č. 1 (Zdraví 2020): Podpora pohybové aktivity na období 
2015-2020 

 Akční plán č. 3 (Zdraví 2020): Duševní zdraví 

 Akční plán č. 2 (Zdraví 2020): Správná výživa a stravovací návyky 

 Akční plán č. 4 (Zdraví 2020): Omezení zdravotně rizikové chování 

 Akční plán č. 5 (Zdraví 2020): Snižování zdravotních rizik ze 
životního a pracovního prostředí 

 Akční plán č. 12 (Zdraví 2020): Rozvoj zdravotní gramotnosti 
 

 Strategie reformy psychiatrické péče 

 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná 
onemocnění 2016-2019 
 

Legislativní změny, zejména přijetí: 
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek 
Vyhláška 282/2016 o nezdravých potravinách, vymezuje požadavky na 
potraviny včetně nápojů, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a 
školských zařízeních 

 Hodnocení naplňování 
specifického cíle 
opatřením(i) 

Střední délka života v ČR se dlouhodobě zvyšuje. Nicméně i nadále je nižší 
ve srovnání s hodnotami pozorovanými v západoevropských zemích a její 
prodlužování je poměrně pomalé. Délka života ve zdraví je v ČR relativně 
vysoká ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, podíl HLY na celkové 
naději dožití se však zvyšuje jen velmi pomalu a má spíše stabilní hodnotu. 
Je zřejmé, že většina opatření v této oblasti má dopad na zdravotní stav 
obyvatel spíše v dlouhodobém charakteru a že jejich pozitivní vliv na zdraví 
se odrazí až v řádu několika desítek let. 

19a Bariéry (dosavadní trend) 
/ účinnost aplikace 
opatření 

Změna přístupu jedinců vycházejícího z myšlení lidí je dlouhodobý a obtížný 
proces. Proti implementaci změn působí hlavně fakt, že veřejnost není vždy 
vůči výzvám ke změně životního stylu pozitivně nakloněna. Nicméně stejně 
důležité je i zapojení lékařů a zdravotníků tak, aby nejenom léčili nemoci, 
ale zároveň připomínali hodnotu zdraví, apelovali na jeho podporu - 
posilování, rozvíjení a ochranu. Stejně tak musí být toto úsilí koordinováno 
v rámci celé společnosti, napříč celou řadou sektorů.  
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Synergie/pozitivní efekty 
(dosavadní trend) při 
naplňování opatření 

Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva nejenom významně zvyšuje kvalitu 
života obyvatel, ale současně přispívá k nákladové efektivnosti ve 
zdravotnictví. Aktivity jsou totiž zaměřeny na snižování či eliminaci příčin 
vzniku nemocí, jejichž vzniku lze předcházet, nikoliv na nákladnější léčení 
jejich důsledků.  

 Doporučení pro naplňování SC 

20 1) Zapojení jak všech složek státní správy, tak i samospráv, a to s důrazem na účast komunit a jedinců. 
2) Lepší koordinace mezi resorty. 
3) Zohlednění opatření z národní strategie při přípravě regionálních strategií. 
4) Silnější důraz na komunikaci důvodů změny životního stylu a benefitů vyplývajících z odpovědného 
přístupu k vlastnímu zdraví.  
5) Důraz na mezioborovou spolupráci – usnesení vlády jsou závazná pouze pro vládní sektor, avšak ne 



pro kraje a municipality. Záleží pak na jejich dobrovolném zapojení a na míře odpovědnosti, kterou vůči 
svým obyvatelům cítí. 
 
Doporučení se zaměřují na úpravu stávajících opatření – specifikace podmínek nutných pro naplňování 
SC. 
 

Hodnocení naplňování SC 

21 Plnění cíle Ano  
 

Plnění lze posuzovat v časových řadách. 

22 Priorita Ano  Zvyšující se délka života ve zdraví významně zvyšuje 
kvalitu života obyvatel, přičemž synergicky působí i na 
zlepšení nákladové efektivnosti ve zdravotnictví. 

 


