
Informační příloha k deklaraci programu Zdravé město, obec, region  

Základní informace o mezinárodních dokumentech 
 

Mezinárodní dokumenty jsou sledovány jako standardy v Metodice NSZM ČR, která byla oceněna 
jako Světový projekt EXPO 2000. Naplňování těchto dokumentů vychází z deklarace v rámci programu 
Zdravé město, obec, region WHO.  
 

Agenda 2030 a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) r. 2015 

Agenda 21 r. 1992 
dokumenty OSN 

- Dokumenty OSN popisující postup ke kvalitě života a udržitelnému rozvoji – snahu o dlouhodobou 
vyrovnanost mezi hlavními oblastmi rozvoje: sférou hospodářskou, sférou sociální a sférou životního 
prostředí. V procesu dosahování udržitelného rozvoje je zdůrazněna účast veřejnosti a otevřený typ 
spolupráce mezi jednotlivými subjekty, jako jsou veřejná správa, školy, nevládní organizace, podnikatelské 
subjekty, vědecké instituce i laická veřejnost. 

- Agenda 21 byla přijata na summitu OSN v červnu 1992 v Riu de Janeiro jako první globální dokument 
k udržitelnému rozvoji. Kapitola 28 dokumentu otevřela iniciativu „místní Agenda 21“ OSN.  

- Agenda 2030 byla schválena v roce 2015 a obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje – tzv. SDGs.   

- Na uvedené dokumenty navazují dokumenty EU a České republiky (např. strategický rámec „ČR 2030“).  

- Nástrojem pro municipality a regiony jsou Audity udržitelného rozvoje, které vytváření analytický vstup pro 
místní strategie a koncepce. Audity a další analýzy vznikají za expertní podpory NSZM ČR a jejích odborných 
partnerů. 

 

Zdraví 2020  r. 2012 
dokument Světové zdravotní organizace (OSN-WHO) 

- Dokument WHO z roku 2012 je výzvou pro 51 členských zemí k vytvoření regionální politiky zdraví pro 
všechny jako průvodce při stanovení vlastních politických přístupů a cílů.  

- Na místní úrovni je nutné, aby hodnota zdraví a kvality života byla promítnuta do koncepčního postupu 
měst, obcí a regionů ke kvalitě života obyvatel. Nástrojem pro municipality jsou Komunitní plány zdraví  
a kvality života („10P“) a expertní Zdravotní plány, vznikají za expertní podpory NSZM ČR a jejích 
odborných partnerů. 

 

Kodaňská deklarace pro Zdravá města r. 2018  

a VII. Fáze programu Zdravé město WHO období 2019-2024  
Dokument a postupy WHO 

- Dokument zdůrazňující závazek politických reprezentací měst v Evropě podporovat opatření ke zdraví, 
rovným příležitostem přístupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a sociální spravedlnosti. Staví mj. na 

bezpečnosti a odolnosti komunit. Dokument vychází ze znalostí a zkušeností dosažených během existence 
hnutí Evropských Zdravých měst od roku 1988, je plně v souladu s Agenda 2030 a Cíli UR OSN.  

- Kodaňská deklarace je zároveň podkladem pro plány a priority VII. fáze Zdravých měst WHO  
a národních sítí Zdravých měst pro léta 2019 až 2024. Mezi hlavní témata této fáze patří: investice do lidí a 
jejich znalostí a dovedností; navrhování prostředí měst, které pozitivně ovlivňuje zdraví a kvalitu života; 
zapojování obyvatel a partnerství; zvyšování prosperity komunit a rovného přístupu ke statkům i službám; 
bezpečné, odolné a inkluzivní komunity; ochrana prostředí, včetně podpory udržitelné spotřeby a výroby. 

 

Baskická deklarace udržitelných měst Evropy, 2016 
dokument ICLEI 

- Dokument zdůrazňující závazek politických reprezentací měst podporovat opatření k udržitelným, odolným 
(rezilientním) a pro obyvatele příznivým městům. Dokument navazuje na podobné deklarace v rámci hnutí 
Evropských udržitelných měst – Aalborskou chartu (1994) a Aalborské závazky (2004) i další aktivity 
koordinované globální asociací ICLEI. NSZM ČR je kolektivním členem ICLEI od roku 2017.   


