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Politické prohlášení 

My, primátoři, starostové a vysocí političtí představitelé, kteří jsme se sešli ve dnech  

8.–10. prosince 2020, potvrzujeme tímto náš závazek prosazovat hodnoty a zásady hnutí Zdravá 

města. 

Jelikož jsou naše města národními a mezinárodními epicentry pandemie COVIDu-19, 

zavázali jsme se, individuálně i kolektivně, posílit svoji vůdčí roli, abychom z našich měst 

udělali města zdravá, bezpečná, spravedlivá, inkluzivní, odolná a udržitelná. 

Vyzýváme WHO a celosvětové společenství, aby podporovaly úsilí o reakci, která se opírá 

o vědecké poznatky, a to nejen za účelem ochrany našich komunit před COVIDem-19 a jeho 

sociálními a ekonomickými dopady, ale také za účelem spravedlivé a zdravé obnovy. 

Města a místní samosprávy mají zásadní význam pro to, aby naše společenství mohla 

reagovat na tuto bezprecedentní výzvu, jíž svět čelí, a zotavit se z ní. Nemůžeme si dovolit 

pokračovat ve starých kolejích; musíme rekonstruovat lépe, zdravěji a odolněji. A především: 

• Klimatická krize, zátěž způsobená globálními neinfekčními nemocemi a nerovnosti, 

které trvale zrazují ty, které naše společnost a ekonomika opomíjejí, nesmí 

při budování naší společné budoucnosti pokračovat. 

• Naše obnova musí být zelená, inkluzivní, udržitelná, zdravá a bezpečná a musí přinést 

nové ekonomické modely zaměřené na komunity. 

Vyjadřujeme naši podporu Manifestu WHO pro zdravé zotavení z COVIDu-191 a vyzýváme 

celosvětové společenství, aby přijalo za vlastní ekonomiku blahobytu, která: 

• zvyšuje příležitosti pro vzestupnou sociální mobilitu i pro lidi, aby zlepšili svůj život 

v těch ohledech, na nichž jim nejvíce záleží; 

• zajišťuje, že se tyto příležitosti pozitivně promítnou do kvality života všech segmentů 

populace, včetně osob s nejnižšími příjmy; 

• snižuje nerovnosti; a 

• zajišťuje environmentální a sociální udržitelnost. 

Vyzýváme celosvětové společenství, aby se na tuto dobu dívalo jako na šanci, která mu 

umožní stát se silnějším, jednotnějším, odolnějším, soudržnějším a připravenějším reagovat 

na mimořádné situace, katastrofy a otřesy a na zdravotní, environmentální, sociální 

a ekonomické výzvy. 

Tato doba je pro nás historickým milníkem. Naše činy nejenže budou posuzovat budoucí 

generace, ale budou definovat svět, v němž budou vyrůstat. 

 
1 WHO Manifesto for a healthy recovery from COVID-19 
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Společně: 

• uznáváme, vítáme a znovu potvrzujeme náš závazek a podporu klíčové úlohy WHO, 

kterou nadále sehrává v rámci pomoci všem zemím a městům v reakci na pandemii 

COVIDu-19, a to na regionální i globální úrovni; 

• jsme solidární s našimi městy a jejich občany, kteří během této epidemie nepředstavitelně 

trpí, a podporujeme je prostřednictvím našich společných sítí a platforem, jak nejlépe 

dovedeme; 

• zdůrazňujeme, že naše planeta a naše města čelí klimatické krizi; ve snaze vyrovnat se 

s ekonomickým otřesem způsobeným COVIDem-19 nesmíme přehlížet opatření nezbytná 

k řešení této ekologické krize; 

• připomínáme, že nerovnosti jsou základem pro naši dobu charakteristických problémů 

v oblasti veřejného zdraví, včetně rozložení zátěže způsobené COVIDem-19, a že nejvíce 

postiženi jsou ti nejzranitelnější lidé. Budování zdravějšího a šťastnějšího světa 

po COVIDu-19 znamená v první řadě řešení přetrvávajících nerovností v našich 

společenstvích a v jádrech našich ekonomik; 

• zdůrazňujeme, že výzvy kladené COVIDem-19 překonáme pouze, budeme-li solidární 

a budeme-li spolupracovat a navzájem se koordinovat, a to v evropském regionu 

i celosvětově. Vyzdvihujeme důležitost vůdčí role měst a místních samospráv 

při prosazování spravedlivé, udržitelné a na důkazech založené reakce na COVID-19; 

• znovu se hlásíme k našemu závazku naplňovat Agendu pro udržitelný rozvoj 20302 

a Kodaňskou deklaraci starostů: zdravější a šťastnější města pro všechny3; 

• vítáme Evropský pracovní program, 2020–2025 – „Společná akce pro lepší zdraví 

v Evropě“4 a jeho čtyři stěžejní iniciativy: Koalici pro duševní zdraví5, Posílení postavení 

prostřednictvím digitálního zdraví6, Evropskou agendu pro imunizaci 20307 a Zdravější 

chování: začlenění behaviorálních a kulturních poznatků8. 

 

Partnerství v oblasti veřejného zdraví v reakci na COVID-19 

Vyzdvihujeme důležitost role, kterou města hrají při podpoře opatření na ochranu veřejného 

zdraví v reakci na COVID-19, jejichž cílem je snížit výskyt této nemoci a chránit systémy 

zdravotní péče, přičemž zdůrazňujeme, že: 

• města mají při správě věcí veřejných nejblíže k občanům, spolupracují s našimi 

komunitami, včetně ohrožených skupin. Města jsou klíčovými kontaktními místy 

 
2 2030 Agenda for Sustainable Development 
3 Copenhagen Consensus of Mayors: Healthier and Happier Cities for All 
4 European Programme of Work, 2020–2025 – „United Action for Better Health in Europe“ 
5 Mental Health Coalition 
6 Empowerment through Digital Health 
7 European Immunization Agenda 2030 
8 Healthier behaviours: incorporating behavioural and cultural insights 
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pro oslovení všech občanů, jejich informování, posílení jejich postavení, jejich 

ochranu a jejich zapojení do řešení; 

• města jsou partnery národních vlád v úsilí o reakci. Jsou klíčovými subjekty 

v národních plánech připravenosti a reakce a souvisejících opatřeních, poskytovatelé 

základních služeb a dopravními uzly v rámci zemí i mezi nimi; 

• města mají zásadní význam při vytváření, komunikaci a implementaci opatření 

v oblasti veřejného zdraví a sociální oblasti, která jsou nezbytná k zamezení šíření 

COVIDu-19 a ke snížení zátěže systému zdravotní péče. 

Zdůrazňujeme význam vzdělávání jako klíčového sociálního determinantu zdraví, který je 

zásadní pro současný i budoucí blahobyt, a zavazujeme se minimalizovat narušení vzdělávání 

všech věkových skupin, zejména pak dětí, zajišťováním virtuálních, inovativních 

a individualizovaných vzdělávacích aktivit, jak nejlépe dovedeme. 

Se znepokojením sledujeme, jak narůstá násilí mezi lidmi – včetně násilí v partnerských 

vztazích a násilí na dětech – a zavazujeme se přijmout veškerá možná opatření k řešení těchto 

znepokojivých trendů. 

Se znepokojením dále sledujeme narůstající zátěž ve formě duševních poruch vyvolaných 

COVIDem-19 a následné sociální a ekonomické dopady na náš zdravotnický personál, 

pracovníky veřejné správy, komunity i děti a zavazujeme se podniknout kroky k řešení tohoto 

problému. 

Budování lepších měst 

Poukazujeme na to, že COVID-19 zásadně ovlivnil prostorové uspořádání měst, komunit 

i společenství, v nichž žijeme, milujeme, pracujeme a hrajeme si. A především: 

• konstatujeme, že zaměření se na místa a jejich tvorbu je důležitější než kdy jindy 

vzhledem k tomu, jaký dopad má COVID-19 na naše komunity, společenství 

a hospodářství. Opatření týkající se sociálního a fyzického distancování drasticky 

ovlivnila to, jakou máme interakci s místy v našich městech, a do určité míry změnila 

to, co od takových míst potřebujeme. Tvorba míst musí být k těmto měnícím se 

potřebám vnímavá a citlivá; 

• podporujeme větší zaměření na aktivní dopravu a prosazujeme využívání všech 

zdravých forem dopravy, například chůze a jízdy na kole, kdekoli je to možné. 

Nejenže se tím podporuje fyzická aktivita, ale rovněž se zlepšuje kvalita ovzduší 

a zmírňují se dopady znečištění na zdraví, k nimž dochází v mnoha našich městech. 

Zavazujeme se, že v našich městech zabezpečíme přijetí všech možných opatření, 

která umožní a podpoří zdravé formy pohybu a dopravy; 

• poukazujeme na to, že spravedlivý přístup k zeleným a vodním plochám je klíčový 

pro lidi, jimž opatření v oblasti veřejného zdraví a sociální oblasti přijatá v reakci 

na COVID-19 omezila volnost pohybu v přírodě. Zabezpečením nejvyšších standardů 

v oblasti zdraví a bezpečnosti prostřednictvím sociálního a fyzického distancování 

v těchto oblastech a v souladu s pokyny WHO a vnitrostátními pokyny v oblasti 
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veřejného zdraví budeme usilovat o, aby tyto komunitní statky byly dostupné pro co 

největší počet lidí a po tak dlouhou dobu, jak to bude z hlediska bezpečnosti možné; 

• upozorňujeme na riziko spojené s problémem nedostatečného zásobování potravinami 

způsobeného COVIDem-19 a na příležitost posílit městské potravinové systémy 

s cílem zabránit nedostatku potravin mezi ohroženými dětmi a dospělými, zlepšit 

stravu a přístup k výživným potravinám, snížit obezitu, podpořit udržitelnou produkci 

a spotřebu potravin a zlepšit městské prostředí prostřednictvím městského 

zemědělství a zemědělských podniků; 

• připomínáme roli zdravého urbanistického plánování při navrhování měst 

budoucnosti, která podporují aktivní a zdravý životní styl a zároveň umožňují sociální 

a fyzické distancování nezbytné k dodržování pokynů WHO a vnitrostátních pokynů 

v oblasti veřejného zdraví; 

• věříme v důležitost boje proti infekčním i neinfekčním nemocem prostřednictvím 

našich měst, a to způsobem, jakým organizujeme poskytování příslušných 

zdravotnických služeb, včetně primární zdravotní péče, a jakým plánujeme naše 

města a systémy, které slouží k podpoře našich obyvatel. 

Zdůrazňujeme zásadní význam sociálních a kulturních prvků v reakci na COVID-19. 

A společně: 

• zavazujeme se k ochraně těch nejohroženějších v našich komunitách. Patří sem starší 

obyvatelé, lidé s chronickým nebo dlouhodobým onemocněním, ti, kteří jsou touto 

nemocí ohroženi nejvíce, a rovněž děti a jejich pečovatelé; 

• uznáváme, že opatření v oblasti veřejného zdraví a sociální oblasti, přijatá s cílem 

zastavit šíření COVIDu-19, mají významné duševní a psychosociální dopady, 

a zavazujeme se podniknout nezbytné kroky, jimiž budeme na tyto dopady reagovat; 

• vyzdvihujeme význam kultury, umění a vzdělávání pro duševní a tělesné zdraví 

a pohodu, a proto se zavazujeme, jak nejlépe dovedeme, zajistit virtuální přístup 

k uměleckým a kulturním aktivitám, událostem, včetně muzejních, divadelních, 

hudebních a jiných uměleckých produkcí; 

• poukazujeme na obzvláště důležitou úlohu umění a kultury pro zdraví a pohodu 

v době takového kolektivního stresu, kdy je přístup ke kulturnímu životu omezen, 

a ujímáme se své role nositele a koordinátora kultury pro obyvatele našich měst; 

• chápeme svou úlohu při budování mírumilovných a soudržných společenství, která 

odolají budoucím otřesům a která jsou – v kontextu nestabilních a konflikty 

zasažených států – schopna nastolit mír a udržet jej; 

• zavazujeme se, že využijeme a navážeme na stávající komunitní statky, připravíme 

a provedeme lokální reakci na tuto globální výzvu. 
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Jsme si vědomi závažných ekonomických těžkostí, které jsou vedlejším produktem pandemie, 

a dopadů pandemie na globální, národní i místní ekonomiky. A proto: 

• zavazujeme se ke spolupráci s našimi národními vládami s cílem zajistit přiměřené 

balíčky finanční a ekonomické pomoci, které budou spravedlivé a zaměří se 

na nejohroženější osoby v našich společenstvích a které zmírní psychickou zátěž 

způsobenou ztrátou příjmu a finanční nejistotou; 

• zavazujeme se k podpoře místních společností a podniků v době sociálního 

a fyzického distancování, které jim umožní udržet si pracovní sílu a pokračovat 

v činnosti za podmínky dodržování nezbytných opatření na ochranu veřejného zdraví, 

a přispět tak ke zdravému a udržitelnému oživení; 

• klademe důraz na důležitost opatření na ochranu veřejného zdraví, jejichž cílem je 

omezit šíření COVIDu-19 a zmírnit zátěž systému zdravotní péče, při současné snaze 

o vyvážení ekonomických dopadů vyvolaných pozastavením podnikání; 

• poukazujeme na to, že přetváření ekonomik na národní a místní úrovni poskytne 

příležitost dále investovat do zelených, stříbrných a dalších transformačních 

ekonomických modelů, které podpoří udržitelnější budoucnost a lepší obnovu. 

Vítáme Manifest WHO pro zdravé zotavení z COVIDu-19, který vyzdvihuje „budování 

zdravých měst vhodných pro život“ jako jeden z klíčových receptů na zdravé a zelené 

zotavení z COVIDu-19. A: 

• zdůrazňujeme, že města hrají zásadní úlohu při obnově po COVIDu-19. Zdravá města 

vhodná pro život nejsou jen součástí zdravé obnovy, jsou pro ni nezbytná; bez nich 

nedosáhneme Cílů udržitelného rozvoje9 ani našeho společného cíle udržitelné 

budoucnosti. 

Připomínáme význam správy věcí veřejných v účinné reakci na pandemii a skutečnost, že 

spravedlnost a efektivní správa věcí veřejných jsou klíčovými principy při budování odolných 

měst a společenství, která jsou schopna se vzpamatovat z COVIDu-19 a jeho dopadů. 

A proto: 

• znovu zdůrazňujeme význam vůdčí úlohy měst, primátorů a starostů na místní, 

národní a mezinárodní úrovni a dále význam koordinace mezi komunální úrovní 

a ostatními úrovněmi správy věcí veřejných; 

• zavazujeme se podporovat příslušné aktéry a úrovně správy věcí veřejných s cílem 

umožnit implementaci nezbytných opatření v oblasti veřejného zdraví a sociální 

oblasti v reakci na COVID-19 a vyzýváme národní i mezinárodní partnery, aby 

zajistili, že těmto se dostane podpory ve formě odpovídajících rozpočtů a finančních 

a lidských zdrojů; 

 
9 Sustainable Development Goals 
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• podporujeme balíčky finanční a ekonomické pomoci a opatření, které zavedla řada 

vlád, a znovu zdůrazňujeme důležitost jejich role při podpoře nejohroženějších skupin 

v našich společenstvích; 

• zavazujeme k reakci na COVID-19 přistupovat jako celé společenství a celé město, 

zapojit se do všech vládních politik jako celku a zapojit všechny relevantní 

zainteresované strany a aktéry, kdekoli a kdykoli je to nezbytné; 

• efektivně řešíme krizi vyvolanou COVIDem-19 tím, že působíme coby 

spolupracovníci, vytváříme partnerství s občanskou společností a soukromým 

sektorem v rámci celospolečenského přístupu a inkluzivně zapojujeme všechny 

komunity a zainteresované strany do hledání řešení různých problémů, které 

pandemie přináší; 

• zavazujeme se opětovně potvrdit vztah mezi vládami a lidmi, posilovat 

důvěryhodnost a důvěru a bojovat proti dezinformacím. V době krize musí vlády 

na všech úrovních jednat transparentně a čestně, podporovat a chránit své obyvatele, 

a to bez výjimek, a nikoho neopomíjet – zásady, které zajistíme, jsou základem našich 

snah o reakci; 

• zajistíme, aby součástí reakce směřované k občanům a komunitám byli i tito občané 

a komunity, a to posílením participativní správy, do níž se zapojí celá společnost 

a která podporuje přijetí vlastní odpovědnosti za proces obnovy, již je třeba provést 

bezprostředně po COVIDu-19; 

• zavazujeme se důsledně a jednoznačně přijímat vědecky podložená rozhodnutí 

založená na důkazech, která se řídí pokyny WHO a ověřenými postupy v oblasti 

veřejného zdraví, a současně bojovat proti dezinformacím a zavádějícím zprávám, 

abychom zajistili, že lidem, kteří se na nás spoléhají, nevznikne žádná újma; 

• dáváme přednost ochraně a plynulosti dodavatelských řetězců na mezinárodní 

i národní úrovni, které zajišťují dodávky léků, potravin, osobních ochranných 

prostředků a všech nezbytností, aby byla zajištěna udržitelná a spravedlivá reakce na 

COVID-19 ve všech zemích; 

• zavazujeme se zajistit spravedlivou výrobu a distribuci všech nezbytných terapeutik 

nebo očkování proti COVIDu-19, pokud budou k dispozici; 

• zavazujeme se udržovat a podporovat humanitární koridory, zajišťovat humanitární 

pomoc a přístup pro ty, kteří ji potřebují a jsou na ní závislí; 

• podporujeme globální příměří, které požaduje generální tajemník Organizace 

spojených národů v aktu globální solidarity, a vyzýváme k okamžitému ukončení 

všech forem konfliktů a násilí. V této bezprecedentní době se musíme spojit; 

• konstatujeme, že účinná reakce na COVID-19 v konečném důsledku závisí 

na zapojení občanů a komunit a dále že jako správa věcí veřejných, která má nejblíže 

k občanům, musí místní a obecní samosprávy umožnit a koordinovat kolektivní 

činnosti v rámci komunit, které jsou zapotřebí v souvislosti s COVIDem-19. Investice 
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do lidí a komunit představují investice do místních samospráv. My jsme klíčem 

k úspěšné reakci na COVID-19. 

Závěrem uvádíme, že: 

• celosvětová solidarita tvoří základ každé účinné reakce na COVID-19. Problémy jsou 

ve všech městech a zemích podobné, a proto musíme stát při sobě. Toto prohlášení 

nás má spojit, sjednotit naše individuální poselství, posílit je jako celek a podnítit 

lokální reakci na globální problém; 

• společně musíme z této pandemie vyjít zdravější, odolnější, silnější a propojenější. 

WHO svolává partnery – mezinárodní partnery ze systému Organizace spojených 

národů i mimo něj, partnery napříč celou společností z regionální i národní úrovně, 

národní organizace a především samotná města a obce – a vyzývá je k šíření tohoto 

poselství. Při řešení této krize musíme táhnout za jeden provaz; 

• společně se zavazujeme k podpoře provádění Evropského pracovního programu, 

2020–2025 – „Společná akce pro lepší zdraví v Evropě“, se zaměřením na její čtyři 

stěžejní iniciativy: 

✓ Koalici pro duševní zdraví; 

✓ Posílení postavení prostřednictvím digitálního zdraví; 

✓ Evropskou agendu pro imunizaci 2030; 

✓ Zdravější chování: začlenění behaviorálních a kulturních poznatků. 

Zavazujeme se, že na 71. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu10 v roce 2021 

podáme zprávu o pokroku, jakého jsme v těchto ohledech dosáhli. A proto: 

• vyzýváme města, aby se spojila, opakovala tuto výzvu k solidaritě a táhla za jeden 

provaz ve snaze dosáhnout zdravé a udržitelné reakce na COVID-19; 

• vyzýváme všechny partnery, aby vyvíjení toho úsilí podpořili, aby jej tam, kde mohou, 

umožnili a napomohli mu v rámci svých oblastí působnosti, ve všech případech jej 

podněcovali a po celou dobu se v něm aktivně angažovali; 

• vyzýváme členské státy WHO, aby zapojily města a místní samosprávy do úsilí 

o reakci na COVID-19, zejména prostřednictvím Sítě Zdravých měst WHO 

a národních sítí Zdravých měst WHO, a aby využívaly zdroje našich sítí a 

podporovaly nás v této krizi; 

• vyzýváme WHO, aby spolupracovala s městy a místními správami na vypracování 

pokynů a poradenství v oblasti veřejného zdraví zaměřených na místní úroveň a aby 

využila dosahu stávajících sítí WHO k dalšímu posílení úsilí o reakci na COVID-19; 

• vyzýváme proto každého z nás, abychom z této situace vyšli silnější, zdravější, 

šťastnější, připravenější a odolnější. 

 
10 WHO Regional Committee for Europe 
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Příloha 1. Předchozí dokumenty o závazcích 

• Ottawská charta podpory zdraví (Ottawa Charter for Health Promotion) (WHO, 1986) 

• Athénská deklarace pro Zdravá města (Athens Declaration for Healthy Cities) (Regionální 

úřadovna WHO pro Evropu), 1998) 

• Akce pro rovnost v Evropě: Prohlášení starostů o Evropské síti zdravých měst WHO ve fázi III 

(1998–2002) (Action for Equity in Europe: Mayors’ Statement of the WHO European Healthy 

Cities Network in Phase III /1998–2002/) (Regionální úřadovna WHO pro Evropu, 2000) 

• Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control) 

(WHO, 2003) 

• Belfastská Deklarace pro Zdravá města: moc místních opatření (Belfast Declaration for Healthy 

Cities: the Power of Local Action) (Regionální úřadovna WHO pro Evropu, 2003) 

• Projektování zdravějších a bezpečnějších měst: výzva zdravého urbanistického plánování – 

prohlášení starostů a politických představitelů Evropské sítě Zdravých Měst WHO a Evropských 

národních sítí Zdravých měst (Designing Healthier and Safer Cities: the Challenge of Healthy 

Urban Planning – Mayors’ and Political Leaders’ Statement of the WHO European Healthy Cities 

Network and European National Healthy Cities Networks) (Regionální úřadovna WHO pro 

Evropu, 2005) 

• Zdraví pro všechny: politický rámec pro evropský region WHO – aktualizace z roku 2005 (Health 

for All: the policy framework for the WHO European Region – 2005 update) (Regionální 

úřadovna WHO pro Evropu, 2005) 

• Získáváme zdraví: evropská strategie pro prevenci a kontrolu neinfekčních onemocnění (Gaining 

health: the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases) 

(Regionální úřadovna WHO pro Evropu, 2006) 

• Evropská charta boje proti obezitě (European Charter on Counteracting Obesity) (Regionální 

úřadovna WHO pro Evropu, 2006) 

• Aalborg+10 – Inspirující budoucnost (Aalborg+10 – Inspiring Futures) (2006) 

• Tallinnská charta – zdravotní systémy pro zdraví a blahobyt (The Tallinn Charter: Health Systems 

for Health and Wealth) (Regionální úřadovna WHO pro Evropu, 2008) 

• Prevence a kontrola neinfekčních onemocnění: implementace globální strategie. Zpráva 

sekretariátu (Prevention and control of noncommunicable diseases: implementation of the global 

strategy. Report by the Secretariat) (WHO, 2008) 

• Překlenutí generační propasti: rovnost ve zdraví díky krokům zaměřeným na sociální determinanty 

zdraví (Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants 

of health) (Komise pro sociální determinanty zdraví /Commission on Social Determinants 

of Health/, 2008) 

• Politické prohlášení ze zasedání Valného shromáždění na vysoké úrovni o prevenci a kontrole 

nepřenosných nemocí (Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly 

on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases) (OSN, 2011) 

• Politické prohlášení z Ria o sociálních determinantech zdraví (Rio Political Declaration on Social 

Determinants of Health) (2011) 

• Lutyšský závazek Zdravých měst (Liège Healthy City Commitment) (Regionální úřadovna WHO 

pro Evropu), 2011) 

• Zdraví 2020: evropský politický rámec a strategie pro 21. století (Health 2020: a European policy 

framework and strategy for the 21st century) (2012) 

• Globální akční plán pro prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí 2013–2020 (Global Action Plan 

for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013–2020) (WHO, 2013) 
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• Realizace vize Zdraví 2020: správa věcí veřejných pro zdraví ve 21. století – jak na to 

(Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century – making it 

happen) (Regionální úřadovna WHO pro Evropu, 2013) 

• Athénská deklarace pro Zdravá města (Athens Declaration for Healthy Cities) (Regionální 

úřadovna WHO pro Evropu, 2014) 

• Pomoc sociálnímu a hospodářskému rozvoji: udržitelná opatření napříč odvětvími ke zlepšení 

zdraví a rovnosti v oblasti zdraví (Contributing to social and economic development: sustainable 

action across sectors to improve health and health equity) (usnesení Světového zdravotnického 

shromáždění WHA67.12, 2014) 

• Minská deklarace: celoživotní postoj v kontextu zdraví 2020 (The Minsk Declaration: 

The Life-course Approach in the Context of Health 2020) (2015) 

• Nová městská agenda, Habitat III (The New Urban Agenda, Habitat III) (OSN, 2016) 

• Šanghajský konsenzus o Zdravých městech (WHO Shanghai Consensus on Healthy Cities) (2016) 

• Agenda Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj 2030 (United Nations 2030 Agenda 

for Sustainable Development) (OSN, 2015) 

• Deklarace Zdravých měst z Pécse 2017 (Healthy Cities Pécs Declaration) (Regionální úřadovna 

WHO pro Evropu, 2017) 

• Prohlášení Evropské sítě Zdravých měst WHO a Sítě Regionů pro zdraví WHO představené 

na šesté ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví (Statement of the WHO European 

Healthy Cities Network and WHO Regions for Health Network presented at the Sixth Ministerial 

Conference on Environment and Health) (Regionální úřadovna WHO pro Evropu, 2017) 

• Plán provádění Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, který vychází ze strategie Zdraví 

2020, evropská politika pro zdraví a kvalitu života (Roadmap to implement the 2030 Agenda 

for Sustainable Development, building on Health 2020, the European policy for health and 

well-being) (Regionální kancelář WHO pro Evropu, 2017) 

• Kodaňská deklarace starostů. Zdravější a šťastnější města pro všechny (Regionální úřadovna 

WHO pro Evropu, 2018) 

• Astanská deklarace o primární zdravotní péči (Astana Declaration on Primary Health Care) (2018) 

• Lublaňské prohlášení o rovnosti v oblasti zdraví (Ljubljana Statement on Health Equity) (2019) 

• Evropský pracovní program, 2020–2025 – „Společná akce pro lepší zdraví v Evropě“ (2020) 


