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Úvod 

Problematika zdraví nepatří mezi typická ekonomická témata, avšak s ekonomikou, ať už 

na mikro či makro úrovní, souvisí. Zdraví, ekonomický růst a také kvalita života 

společnosti jsou mezi sebou propojeny více než se na první pohled může zdát. Pokud je 

jedinec zdravý, vykonává práci, za kterou získává mzdu. Ze mzdy odvádí daně, které jsou 

příjmem státního rozpočtu. Pokud zde použijeme terminologii EU, můžeme zdravého 

pracujícího člověka nazvat čistým plátcem, který je pro stát přínosem. Naopak, nemocná 

osoba není schopná vykonávat práci, tudíž neodvádí daně. Nevykazuje žádnou 

produktivitu a je tzv. čistým příjemcem, který pouze čerpá státní peníze prostřednictvím 

sociálních a zdravotních služeb. Tento jednoduchý příklad ukazuje vazbu mezi zdravotním 

stavem obyvatelstva, kvalitou lidského života a ekonomikou. Je v zájmu každé země, aby 

zdraví jejich občanů bylo na velmi dobré úrovní. Jednou z nejefektivnějších zdravotních 

intervencí, která tento stav pomáhá dosáhnout a udržet, je vakcinace. V Evropě, ale             

i v dalších vyspělých zemích je imunizace na vysoké úrovni. Nedostatky jsou především 

v rozvojových zemích, které mají omezené zdroje na financování zdravotních služeb           

a  jsou zasaženy vyšší nemocností a nižší ekonomickou výkonnosti. 

 

Hlavním tématem této diplomové práce jsou sociálně-ekonomické aspekty zdraví se 

zaměřením na imunizaci dětí v rozvojových zemích. Cílem DP je vymezit problematiku 

zdraví a imunizace se zaměřením na skupinu dětí v širším kontextu sociálně-

ekonomického rozvoje, komparovat současný stav a trendy v oblasti imunizace dětí 

v rozvojových zemích a následně analyzovat a popsat aktivity mezinárodního společenství 

a EU v oblasti imunizace.  

 

Jelikož se imunizace týká především dětské populace, v rámci první kapitoly budou 

vymezeny a charakterizovány klíčové problémy skupiny dětí a jejich souvislosti                  

s problematikou zdraví a sociálně-ekonomického rozvoje. Jedná se především o problémy 

absence registrací dětí, vysoké dětské úmrtnosti, podvýživy, nedostatečného přístupu             

ke zdravotní péči, pitné vodě  a sanitárním zařízením, vzdělání, a problém chudoby 

obecně.   

 

Druhá kapitola je již zaměřená pouze na problematiku imunizace. V první části je 

vymezena problematika imunizace z hlediska historického vývoje a přínosů pro 



 2 

společnost. Kapitola je dále členěná do podkapitol podle šesti nejvýznamnějších dětských 

přenosných nemocí, kterým lze předejít imunizací. Zabývá se jak regionálním srovnáním, 

tak i srovnáním v čase, tedy vývojem  míry proočkovanosti v posledních 30 letech. Značná 

část druhé kapitoly je věnována analýze ekonomických aspektů vakcinace, zejména 

problematice struktury ceny vakcín, problémům spojeným s výzkumem a vývojem nových 

látek, otázce patentů a také srovnání efektivnosti imunizace s jinými zdravotními 

intervencemi. 

 

Ze strany mezinárodních organizací existuje snaha rozvojovým zemím pomoci a na 

aktivity v oblasti imunizace vynakládají velké sumy peněz. Vše vychází z principu: 

prevence je levnější než následná péče. Třetí kapitola se zabývá aktivitami Evropské unie, 

jejích členských států, UNICEF, WHO a dalších mezinárodních organizací v oblasti 

imunizace.  Závěr kapitoly shrnuje výsledky, které byly dosaženy v oblasti imunizace 

v posledních letech  a uvádí strategie a vize, které byly stanoveny pro budoucí spolupráci.  

 

Při zpracování diplomové práce byly použity především cizojazyčné publikace 

mezinárodních organizací jako je UNICEF, WHO či studie odborníků zabývající se 

problematikou  vztahu zdraví a sociálně-ekonomického rozvoje a publikace zaměřující se 

specificky na problematiku imunizace v rozvojových zemích světa. Informace o Evropské 

unii a jejich aktivitách v této oblasti byly čerpány především z portálu Evropské komise, 

aby byla zajištěná aktuálnost dat.  
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1  Sociálně-ekonomický rozvoj a zdraví se zaměřením na skupinu dětí 

Zdraví má velký vliv na prosperitu člověka a na růst celé společnosti. Kvalita zdravotního 

systému a rovný přístup k základním službám jsou klíčovým problémem v rozvojových 

zemích. Jsou to rozvojové země, které trpí nejvíce v důsledku zpomaleného vývoje  

ekonomiky, což úzce souvisí se špatným zdravotním stavem obyvatelstva. Vše je mezi 

sebou propojené, nízká úroveň zdravotní infrastruktury, vysoká míra nemocí souvisejících 

s chudobou, chatrné zdraví matek, neuspokojující životní prostředí. To vše vede ke snížené 

očekávané délce života. 

 

V rámci této kapitoly budou charakterizovány a analyzovány problémy, které se přímo 

dotýkají skupiny dětí. Děti jsou velmi zranitelné, jejich životy jsou závislé na dospělých. 

Do určitého věku si nedokážou samy zajistit základní podmínky pro život. Nemají 

možnosti a ani schopnosti k obraně. Rodiče, nebo jiní dospělí, rozhodují za ně. Jsou snadno 

manipulovatelné a často se stávají snadným terčem obchodování či zneužíváni. Proto 

ochrana práv dětí je specifickou oblastí lidských práv, o kterou by měly mít zájem všechny 

společnosti světa. Důležitou skutečností je, že pokud v dětství nejsou uspokojovány 

základní potřeby nebo dochází k porušování práv, má to zásadní dopad na celý další život  

a také na sociálně-ekonomický rozvoj společnosti. Například děti, které trpí v dětství 

podvýživou jsou častěji nemocné a zanedbávají tak školní docházku. Podvýživa může vést 

k zakrnění. Je dokázaná i souvislost mezi podvýživou a sníženým IQ. Takto postižené dětí 

v dospělosti podávají nižší ekonomický výkon, jejich výdělky jsou nižší, což má dopad 

nejen na jejich rodinu, ale i na stát. Státu nejsou odváděny vyšší daně, naopak stát musí 

vydávat větší prostředky na zdravotní péči atd.  

 

1.1  Problematické oblasti rozvoje dětí a  jejich vazby na zdraví 
 

Problematika ochrany lidských práv se na mezinárodní úrovní začala projednávat až po 

druhé světové válce. Největší zásluhu na tom měla Organizace spojených národů.  Mezi 

nejdůležitější normy, které byly přijaty téměř všemi státy světa, patří Všeobecná deklarace 

lidských práv z roku 1948 a o čtyřicet let později byla přijatá Úmluva o právech dětí. Do 

dnešní doby bylo učiněno mnoho kroků na tomto poli na vládní i nevládní úrovní, ale 

situace v této oblasti je  stálé znepokojující. 
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V roce 1990 se konal Světový summit o dětech, který byl jedním z nejdůležitějších 

momentů v historii UNICEF. Byly zde prezentovány výsledky, které hodnotily situací dětí 

ve světě. Výsledky byly převedeny na imaginární skupinu sta dětí, které byly 

reprezentativním vzorkem všech narozených dětí ve světě v daném roce. „Z těchto 100 

dětí: 

- 33 dětí nebylo registrováno 

- 32 děti trpělo podvýživou 

- 27 dětí nebylo očkováno proti žádné chorobě 

- 9 dětí zemřelo do svých 5 let 

- ze zbývajících 91 dětí jich 18 nechodilo do školy, z toho 11 dívek 

- 18 dětí nemělo přístup k pitné vodě 

- 9 dětí nemělo přístup ke kanalizaci.“1   

 

Všechny výše zmíněné problémy přiměly bohaté země k jednání. V roce 2000 na vrcholné 

schůzce OSN, která je často nazývaná summitem tisíciletí, se zástupci všech zemí světa 

zavázali k boji proti chudobě, nemocem, hladu, negramotnosti, zničení životního prostředí 

a diskriminaci žen. Byly stanoveny tzv. „rozvojové cíle tisíciletí“, které by měly být 

splněny do roku 2015 (viz. Příloha č.1). Veškerá rozvojová pomoc všech vládních               

i nevládních organizací se nyní řídí těmito cíly. 

 

Následující podkapitoly se budou této problematice věnovat podrobněji. Ke každému 

problémů poskytnou konkrétní fakta, popíšou důsledky, které omezují nejen jednotlivce ale 

i celou společnost.  

 

1.1.1  Děti bez formální identity 
 

Prvním problémem, který se na první pohled nejeví až tak závažně, je registrace dětí. Jak 

bylo uvedeno výše, ze 100 dětí 33 nebylo registrováno, což lze požadovat za formální 

nedostatek, ale na něj se navazuje spousta dalších problémů. „Miliony dětí zejména            

v rozvojovém světě žijí de facto vyloučeny ze společnosti, jejíž se staly  „neviditelnou“ 

součástí. Těmto dětem se nedostává vůbec žádné ochrany, nejsou vedeny v žádných 

                                                 
1 ANTOŠOVÁ, N. Globální problémy lidstva. 2006 
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oficiálních statistikách, stávají se předmětem toho nejhoršího vykořisťování a zneužívání 

všeho druhu. Tyto děti jsou společností ignorovány: jednoduše nejsou vidět.“2 

 

Registrace při narození - v ČR se jedná o vydání rodného listu - není ve světě 

samozřejmostí. Jedná se o oficiální záznam o narození dítěte, který je vydán státní 

administrativou. Je to trvalý a oficiální záznam o existenci dítěte, který zajišťuje přístup  

k životně důležité péči a službám státu, mezi jinými i k imunizaci, zdravotní péči, školní 

docházce či sociální ochraně. Pokud není-li dítě registrováno, nenabude občanství, se 

kterým se váže spousta dalších práv (nemůže legálně vycestovat, jelikož nemůže získat 

cestovní pas, nemá právo volit a být volen atd.). Registrace narození pomáhá zajistit 

přístup k základním službám a je také základem ochrany před porušováním základních 

práv. Jedná se především o dětskou práci, obchodování s dětmi, časná manželství, 

zneužívání dětí pro válečné konflikty atd. 

 

Graf 1.1  Registrace dětí v rozvojovém světě,  2005 (%) 
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 Zdroj: UNICEF. The State of  the World´s Children 2006. 2005 
 

V roce 2003 nebylo registrováno 48 milionů narození, což je 36 % všech narození ve 

světě. Jižní Asie dosahuje nejvyšších čísel, až 23 milionů neregistrovaných dětí, což je 63 

% všech narozených v daném regionu a to představuje 47 % ve světovém měřítku. 

                                                 
2 ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF. Zpráva UNICEF o stavu dětí ve světě 2006 [online].  
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V subsaharské Africe je to odhadováno na 55 %. Střední východ a severní Afrika dosahuje 

16 %, východní Asie a oblasti v Tichém oceáně dosahují míry 19 %. 3  

 

1.1.2  Dětská úmrtnost 
 

Dalším problémem, který trápí především chudé rozvojové země, kde je nedostatečná nebo 

v mnoha případech žádná zdravotní péče, ale také nízká míra vzdělání a povědomí                   

o správné výživě, hygieně a prevenci, je vysoká míra úmrtnosti děti do 5 let. „Dětská 

úmrtnost je jedním z hlavních ukazatelů životní úrovně obyvatel země. Určuje se z poměru 

počtu dětí, které se nedožijí pěti let, na tisíc narozených. V současnosti umírá na celém 

světě každý rok přes deset milionů dětí, a přestože za posledních padesát let úmrtnost 

klesla až o polovinu, v nejchudších zemích toto číslo v současnosti stagnuje. Zatímco                

v Evropě umírá průměrně dvacet dětí na tisíc narozených, například v Angole je statistický 

odhad asi čtyři sta mrtvých dětí na tisíc narozených. “4
 

Vyššímu riziku úmrtí jsou vystaveny děti v chudých oblastech, umírá více chlapců než 

dívek - až na pár výjimek – v Číně, Indii, Nepálu a Pákistánu je úmrtnost u děvčat vyšší. 

Tento rozdíl je nejvíce patrný v Číně, kde pravděpodobnost, že zemře dívka do svých pěti 

let je vyšší o 33 % než u chlapce. Tyto nerovnosti jsou způsobeny diskriminací dívek. 

Chlapci jsou  přednostně ošetření, léčení a jsou také lépe živeni.  

 

Celosvětově je zaznamenán trend, že s lepšící se ekonomickou situaci dochází k poklesu 

dětské mortality. V globálním měřítku došlo k poklesu ze 147 úmrtí na 1000 živě 

narozených dětí v roce 1970 na 80 úmrtí v roce 2002. Největšího pokroku v této oblasti 

bylo dosaženo v Omanu, kde míra poklesla z 242 úmrtí v roce 1970 na současnou míru 15, 

což je nižší číslo než v mnoha zemích Evropy. Ačkoliv došlo k poklesu ve většině regionů 

světa, profit nebyl všude stejný, ba naopak v 16 zemích ( z toho 14 afrických) je současná 

míra dětské úmrtnosti  vyšší než byla v roce 1990. 

 

Ze dvaceti zemí, kde je nejvyšší úmrtnost do pěti let, je 19 zemí v Africe, tou dvacátou 

zemí je Afghánistán. Dítě narozené v Sierra Leone má tři a půl krát větší pravděpodobnost, 

                                                 
3 UNICEF. Child Protection Information Sheets [online].  
4 NEW ROZVOJOVKA. Jméno novorozeně dostane, až když přežije první měsíc [online].  
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že se nedožije svých pátých narozenin než dítě v Indii a více než stokrát větší 

pravděpodobnost, než dítě narozené na Islandu nebo v Singapuru. Patnáct zemí - 

především z Evropy, Japonsko a Singapur - měly tuto úmrtnost nižší než 5 dětí na tisíc 

narozených.  

 

Graf 1.2  Míra dětské úmrtnosti v letech 1990 a 2006 (%) 
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Zdroj: UNICEF. The State of  the World´s Children 2008. 2007 

 

 „Důvodem úmrtí jsou přitom nemoci, kterým lze předcházet. Z větší části jde o běžné 

infekce a průjmová onemocnění, dále o malárii. Na jejich potlačení by podle zprávy 

Světové zdravotnické organizace (WHO) postačovaly dostupné prostředky jako 
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antibiotika, antimalarika, přípravky proti hmyzu, ale také nezávadná voda a strava bohatá 

na vitamíny. Kromě těchto onemocnění zemře také velké procento dětí na HIV/AIDS.“ 5 

Příčinou většiny úmrtí malých dětí je chudoba a bezmoc rodičů, kteří nejsou vzdělaní            

a informování jak má dítě správně prospívat, nebo nemají finanční prostředky na ty 

nejzákladnější léky, nemají přístup k sítí zdravotnických zařízení. Jsou to vše záležitosti, 

nad kterými se člověk ve vyspělé zemi ani nepozastaví, protože je považuje za 

samozřejmost. Nemoci, které lze vyléčit během pár dnů domácí léčby běžnými léky jsou 

v rozvojovém světě smrtelné.   

 

1.1.3 Podvýživa 
 
Jak je patrné z níže uvedeného grafu, nejčastější příčinou dětských úmrtí je podvýživa. Je 

jedním z největších problémů, který trápí velkou část dětské populace i v době, kdy je 

zaznamenám růst počtu obézních lidí. Jsou to dva odlišné problémy. Rozvojové země trápí 

především nedostatek potravin a v rozvinutých zemích se bojuje s obezitou a s nemocemi 

s tím spojenými.  

 

Graf  1.3  Příčiny úmrtí dětí do 5 let v letech 2000-2003 (%) 

 
Zdroj: UNICEF. Progress for Children. A World Fit for Children Statistical Review. 2007 

 

                                                 
5 NEW ROZVOJOVKA. Jméno novorozeně dostane, až když přežije první měsíc [online].  

podvýživa 
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„Přestože jídla je celosvětově dostatek, podvýživou trpí podle odhadů Organizace OSN pro 

výživu a zemědělství (FAO) dvě stě milionů dětí. Nejčastěji jde o takzvanou proteinovou 

podvýživu, neboli nedostatek látek jako je železo, jód a vitamín A. Podvýživa je nazývána 

"tichou hrozbou", protože pokud nevede přímo ke smrti, způsobuje trvalé následky, které si 

lidé nesou po celý život. Mají tak mnohem menší šanci, že budou schopni dosáhnout 

vzdělání nebo si najít práci. Dostávají se do začarovaného kruhu, který pak znemožňuje              

i jejich zemi uniknout z pasti chudoby.“6 

FAO odhaduje, že 852 milionů lidí ve světě trpí podvýživou (odhad je pro léta 2000-2002). 

Tento údaj zahrnuje 815 milionů podvyživených lidí v rozvojových zemích, 28 milionů 

v tranzitivních zemích a 9 milionů v rozvinutých zemích. V posledních letech došlo                

ke změnám a to především v Číně a Indii, kde byl zaregistrován dramatický pokles počtu 

lidí trpící podvýživou a to téměř o 50 milionů v Číně a o 13 milionů v Indii. Tyto dvě země 

způsobily, že v globálním měřítku došlo k poklesu počtu podvyživených lidí, avšak                 

ve zbytku rozvojového světa byl zaznamená růst a to o 34 milionů. I když počet roste, 

povzbudivé je, že roste pomaleji. Například v subsaharské Africe se tento růst zpomalil            

z  5 milionů ročně v období 1995-1997 na 1 milion v letech 2000-2002, v procentuální 

vyjádření došlo k poklesu ze 36 % na 33 %.7 

 

Hlad a podvýživa jsou příčinou vzniku vysokých nákladů, které nese jednotlivec                  

a domácnosti, komunity i národy. Podvýživa a nedostatek základních vitamínů a minerálů 

způsobují více než 5 milionů dětských úmrtí každý rok. Náklady domácnosti 

v rozvojových zemích světa přesahují 220 milionů let produktivního života členů rodin 

(DALYs), jejichž životy jsou zkráceny nebo oslabeny handicapem souvisejícím 

s podvýživou. Náklady rozvojových zemí jsou odhadovány na miliardy dolarů ze ztrácené 

produktivity a spotřeby.8 „Mezi kvalitou stravy a ekonomickou situací je skutečně úzký 

vztah. V roce 1994 nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Fogel dokázal, že zlepšení 

kvality potravin a zdravotní péče v Británii a Francii v 19. století bylo příčinou celých              

50 procent jejich ekonomického růstu.“9 

 

 

 

                                                 
6 NEW ROZVOJOVKA. Jméno novorozeně dostane, až když přežije první měsíc [online].  
7 FAO. The State of Food Insecurity in the World 2004. 2004 
8 FAO. The State of Food Insecurity in the World 2004. 2004 
9 ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF. Podvýživa: Největší zabiják  [online].  
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Graf  1.4  Počet podvyživených lidí ve světě v milionech v letech 2000-2002 (%) 

 
 

Zdroj: FAO. The State of Food Insecurity in the World 2004. 2004 

 

 

Dalším problémem, který úzce souvisí s podvýživou, je nízká porodní váha. Zde dochází k 

„přenesení“ podvýživy z matky na dítě. Každý rok se narodí v rozvojových zemích více 

než 20 milionů dětí s nízkou porodní váhou. V některých zemích, jako je Indie                          

a Bangladéš, se tento problém vyskytuje až u 30 % narozených dětí. Tyto děti čelí 

zvýšenému riziku dětské úmrtnosti, zakrnělosti a pomalejšímu mentálnímu vývoji.  

V dospělosti to vede k omezené pracovní schopnosti a nižším výdělkům. Pokud se jedná             

o ženu, její dítě bude čelit stejným obtížím. Ve srovnání s normálními dětmi, riziko 

novorozenecké úmrtnosti u děti s novorozeneckou váhou 2,5 kg je čtyřikrát vyšší  a 18krát 

vyšší pro děti s váhou pod dva kilogramy. 

 

Téměř jedna třetina všech dětí v rozvojových zemích je zakrnělá, jejich vzrůst je výrazně 

nižší něž je pro daný věk normální, což je projevem chronické podvýživy. Zakrnělost                 

a nízká porodní váha způsobují zvýšenou nemocnost a úmrtnost, snižuje mentální 

schopnosti a ovlivňuje školní docházku v dětství. V dospělosti se to přenáší na nižší 

produktivitu a malé výdělky. Pokud dojde k nedostatečné výživě během prvního roku 

života, následky jsou trvalé a ke všemu se přenáší i na další generace. Podvýživa                       
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a zpomalený růst jsou často následkem deficitů vitamínů a minerálů, což postihuje téměř 2 

miliardy lidí na světě. 

 

FAO se ve své publikaci zmiňuje o výsledcích studie, v rámci které byl prováděn 

monitoring dětí postižených suchem v Zimbabwe. Odborníci došli k závěrům, že 

podvýživa, která zasáhla děti během kritických měsíců hladomoru, je stála v průměru             

4,6 cm  vzrůstu a téměř rok školní docházky. Tyto dva faktory se v budoucnu u těchto dětí 

projeví nižšími výdělky až o 12 %. Se stejným problémem se potýká 13 % světové 

populace, jejichž míra IQ byla snížena o 10 - 15 bodů a pracovní produktivita byla nižší          

o 10 %.10 

 

 

Obr.  1.1  Dopad hladu a podvýživy na životní cyklus člověka 

 

Zdroj: FAO. The State of Food Insecurity in the World 2004. 2004 

 

 

                                                 
10 FAO. The State of Food Insecurity in the World 2004. 2004 
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Nedostatek stopových prvků také zvyšuje riziko úmrtí v ranném věku. Nedostatečné 

množství vitamínu A např. zvyšuje riziko úmrtí na průjmová onemocnění, spalničky a 

malárii až o 20-24 %. Mimo jiné, „například nedostatek jódu může způsobit vážné 

mentální a fyzické zaostávání, nedostatek železa nebezpečnou anémii nebo sníženou 

výkonnost, vážný deficit vitaminu A vede až ke slepotě a poškození imunitního systému, 

deficit kyseliny listové potom způsobuje nízkou porodní váhu nebo rozštěp páteře.“11 

 

Současné studie uvádějí, že zásahy, které jsou v dnešní době možné a všeobecně 

proveditelné v rozvojových  zemích, mohou omezit dětskou úmrtnost až ze dvou třetin. Ve 

42 rozvojových zemích, kde dochází k 90 % všech dětských úmrtí, dostupné a efektivní 

zásahy, jako jsou kojení, doplňující krmení, přísun vitamínu A a zinku snižuje úmrtnost o 

25 %, což znamená 2,4 milionů zachráněných dětských životů v každém roce.12
 

 

Náklady hladovění můžeme rozlišit na dvě formy, a to na náklady přímé a nepřímé. Přímé 

zahrnují náklady na zdravotní péči. Dle zprávy The State of Food Insecurity in the World 

2004, kterou vydalo FAO, jsou odhadovány na 30 miliard USD ročně, což je až pětkrát 

více než veškeré roční náklady v boji proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Tyto přímé 

náklady jsou převyšovány náklady nepřímými. Nepřímé náklady zahrnují ztrátu 

produktivity a příjmu způsobenou předčasným úmrtím, absentérstvím a nízkou školní 

docházkou a pracovními schopnostmi. Náklady nepřímé jsou vyčíslovaný ve stovkách 

miliard USD ročně.13 

 

„Od vzniku OSN v roce 1945 roste produkce potravin zcela nebývalým tempem, předstihla 

dokonce tempo růstu populace, která za stejné období vzrostla o 100 procent. Od roku 

1960 se podíl hladovějících lidí v rozvojovém světě snížil z 50 procent na méně než 20 

procent. Přesto zůstává boj proti hladu obrovskou globální výzvou. Dnes je na světě tolik 

jídla, aby každý člověk mohl vést produktivní život. Přesto postihuje hlad každého 

sedmého obyvatele planety. Přes 800 milionů lidí – tedy více, než kolik jich žije např. v 

Evropě – chodí každý večer spát s prázdným žaludkem. Asi 24 tisíc lidí, z toho skoro 

                                                 
11 ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF. Podvýživa: Největší zabiják  [online].  
12 FAO. The State of Food Insecurity in the World 2004. 2004 
13 FAO. The State of Food Insecurity in the World 2004. 2004 
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polovina dětí, umírá každý den na následky podvýživy. Každých osm vteřin tak zemře 

jedno dítě.“14 

 

Podvyživení lidé, kteří přežijí dětství, často trpí celoživotními fyzickými a mentálními 

následky. Existuje zde nástroj, který tento jev dokáže kvantifikovat a změřit dopady 

podvýživy na zdraví a na úmrtnost. Tento indikátor je znám pod zkratkou DALYs15 a 

vyjadřuje, kolik let člověk ztratí důsledkem předčasného úmrtí nebo nemocemi 

způsobenými podvýživou. 

 

„Nejefektivnějším způsobem, jak lze z hlediska zdravotnických systémů čelit podvýživě, je 

poskytování vitamínu A, šíření informací o prospěšnosti kojení a informování o výživě. 

Avšak k celkovému vymýcení podvýživy je třeba zaměřit se na příčiny, které vedou 

k jejímu vzniku. Jedná se hlavně o chudobu a nedostatek příjmu, nedostatečnou péči o děti 

a ženy, omezený přístup k nezávadné vodě a chybějící vzdělání žen a dívek.“16 

 

1.1.4  Voda a hygienická zařízení 
 
 
Dalším problémem, který komplikuje lidské životy v méně rozvinutých regionech je 

nedostupnost vody a především kvalitní pitné vody. Voda je život. Voda je nezbytnou 

podmínkou života. Je nezbytná nejen pro fungování základních lidský funkcí, pro zdraví, 

ale i pro produkci potravin a pro celý ekosystém. Přístup k pitné vodě je základním právem 

každého člověka a blahobyt dětí je velmi závislý na kvalitě a dostupnosti vody. „Celá 

jedna pětina lidstva – nejchudší část světové populace – stále nemá přístup k nezávadné 

pitné vodě a hygienickým zařízením. “17  

 

                                                 
14 INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE. Fakta a čísla OSN. Základní údaje o Organizaci spojených 
národů. 2005.  
15 DALYs (disability-adjusted life years) – kombinovaný ukazatel, který kvantifikuje dopady nemocí na 
společnost pomocí ztráty produktivních let populace, započítává se počet let ztráty života v důsledku 
předčasného úmrtí a počet let ztráty produktivního života v důsledku nemoci. Jeden DALY reprezentuje 
ztrátu jednoho roku z ekvivalentu plného zdraví.  
16 ROZVOJOVKA. Zdraví [online].  
17 ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF. Voda dává život... [online].  
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V rozvojových zemích nejčastější znečišťovanou látkou pitné vody a příčinou mnoha 

infekcí jsou lidské výkaly. Odhadem zemře až 42 tisíc lidí týdně18 na nemoci způsobené 

nízkou kvalitou vody a nedostatečným čí žádným hygienickým zařízením.   

 

Graf  1.5  Počet lidí bez přístupu k pitné vodě dle regionů, 2005 (mil.) 

 

Zdroj: UNICEF. Progress for Children. A Report Card on Water and Sanitation. 2006 

 

Voda není pouze „tím“, bez čeho člověk nemůže přežít, ale je také „tím“, co ovlivňuje 

různým způsobem a v různém věku lidské zdraví, vzdělání, blahobyt a sociální rozvoj. 

Průjmová onemocnění postihují především mladé a staré, ale nedostatečný nebo žádný 

přístup k pitné vodě a sanitárním zařízením ovlivňuje lidské životy v každém věku. 

 

Děti ve věku do 5 let jsou ohroženy nejvíce vysokou úmrtností, jejichž příčinou v 90 % 

jsou průjmová onemocnění způsobená nedostatečnou hygienou a infikovanou vodou.  

Nejhorší situace je opět v regionu Subsaharská Afrika, kde 769 000 dětí ve věku do 5 let 

zemře ročně na tato onemocnění. To je více než dva tisíce dětských životů každý den, 

v regionu, kde pouze 36 % populace má přístup k základní sanitární výbavě. Jižní Asie má 

stejně nízké pokrytí a úmrtnost dosahuje podobných čísel.19 Opačná situace je ve 

vyspělých zemích, kde většina matek a dětí čerpá z výhod bezpečné pitné vody v množství, 

                                                 
18 World Toilet Organization. About Us [online].  
19 UNICEF a WHO. Water for Life Making It Happen.  
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které umožňuje také udržování hygieny. V takto dobrých podmínkách žije 57 miliónů dětí, 

z tohoto vysokého čísla „pouze“ 700 dětí ročně zemře na následky průjmových 

onemocnění.  

 

V roce 2002 více jak 500 miliónů dětí ve školním věku nemělo přístup ke kanalizaci a 230 

miliónů bylo bez pitné vody. Bohužel dokonce školy v postižených regionech nejsou 

sociálním zařízením vybaveny. Chudoba v kombinaci se špatným zdravím a nedostatečnou 

hygienou jsou příčinou časté absence ve škole. Výsledkem slabé školní docházky                 

a sociálního rozvoje je, že děti jsou odsunuty na okraj společnosti a redukují se tak jejich 

šance na budoucí sebezdokonalování. Vzdělávání dívek není omezováno pouze zvýšenou 

nemocností, ale také jejich postavením v dané společnosti. Jejich životním údělem je 

nošení vody ze vzdálených zdrojů a zásobování celé rodiny. Díky této povinnosti již 

nemají čas a ani energii na vzdělání, a tak v důsledku všechny výše zmiňované faktory 

připravují chudé rodiny o možnost zlepšení jejich živobytí.  

 

Populace ve věku od 15 do 59 let je nejvíce zasažena sníženou produktivitou. Stovky 

miliónů lidí žijících v Africe, Asii a Latinské Americe platí každým dnem za nedostatečný 

přístup k vodě jejich ztraceným příjmem. Na jedné straně nemocní lidé nemohou pracovat 

a na druhé straně, když jsou zdraví stráví hodiny a hodiny nošením věder s vodou ze 

vzdálených studen. WHO odhaduje pro celý svět sníženou produktivitu způsobenou pouze 

špatnou vodou až na 700 miliónů USD ročně.20
 

 

Velké rozdíly jsou jak mezi regiony, tak i mezi městem a venkovem. V subsaharské Africe 

žije 11 % světové populace, což je až jedna třetina všech lidí na světě, kteří nemají přístup 

k nezávadné vodě. K určitému pokroku v Africe došlo, ale jedná se pouze o regiony 

západní a střední Afriky, kde míra pokrytí (počet lidí s přístupen k pitné vodě), se zvýšila 

ze 49 % v roce 1990 na 55% v roce 2004. Do roku 2015 by mělo být pokryto 75 % 

(Rozvojové cíle tisíciletí – viz. Příloha č.1). 21 

 

                                                 
20 UNICEF a WHO. Water for Life Making It Happen.  
21 tamtéž 



 16 

Největší pokrok byl dosažen v jižní Asii, kde se zvýšil přístup k zlepšeným sanitárním 

zařízením ze 17 % v roce 1990 na 37 % v roce 2004, v západní Asii (Pacifiku) došlo 

k růstu na 51 % ze 30 %. Ale v Africe se v současnosti dosahuje pouze 38 %.22
 

 

1.1.5  Očkování 
 
Dalším problémem, který postihuje skupinu děti a kterému bude věnována druhá kapitola 

diplomové práce, je problematika imunizace. Nyní se opět vrátím ke skupině stovky dětí, 

které jsou reprezentativním vzorkem všech dětí ve světě. Z těchto 100 dětí 27 nebylo nikdy 

očkováno a umírají na nemoci, které ve vyspělém světě jsou považovány za vymýcené. 

Míra imunizace ve světě, nebo-li plného proočkování dětí, vzrostla ze 40 % v roce 1980, 

na 75 % v současnosti. Cíl, který byl stanoven na dosažení 90 % míry pokrytí do roku 

1999, nebyl dosažen. Kolem 30 milionů dětí ve světě stále nebylo očkováno proti 

preventivním nemocem. „Přes tento obrovský pokrok ale ročně umírá stále asi 3 miliony 

dětí na infekce, kterým lze předejít očkováním. V jednoduchém přepočtu to znamená, že 

každou minutu umírá na světě na preventabilní nemoc 6 dětí, z toho každou minutu jedno 

dítě jen na komplikace spalniček. Očkování dětí je také z hlediska návratnosti (cost/benefit 

effect) jedním z nejefektivnějších opatření v rámci zdravotní politiky. Existuje řada 

ekonomických rozborů, které dokládají tento fakt. I kdyby se rutinně očkovaly všechny 

děti na světě, stále by náklady na tento vakcinační program nepřekročily 0,1% všech 

nákladů na zdravotní péči na světě.“23 

 

Jsou zde obrovské rozdíly mezi a uvnitř zeměmi. Nejnižší míra imunizace na konci 20. 

století byla v subsaharské Africe, kde pouze 47 % dětí bylo očkování proti DPT324. „Dítě  

v rozvojových zemích má 10x vyšší pravděpodobnost, že zemře na některou z infekčních 

chorob. Asi 25% dětí tam není očkováno vůbec, nejhorší je situace v subsaharské Africe. 

Ovšem i země bývalého komunistického bloku mají řadu problémů.“25  

 

Miliony dětí umírají, což je výsledkem toho, že nejsou očkovány proti hlavním dětským 

nemocem – záškrt, tuberkulóza, černý kašel, spalničky a tetanus. Nedostatečné financování 

                                                 
22 tamžéž 
23 UNICEF-GAVI. Zpráva o nových aktivitách WHO a UNICEF v oblasti očkování u dětí (project)  [online].  
24 Tři dávky vakcín proti záškrtu, černému kašli a tetanu  
25 UNICEF-GAVI. Zpráva o nových aktivitách WHO a UNICEF v oblasti očkování u dětí (project)  [online].  
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způsobilo, že mnoho zemí nebylo schopno poskytnout nové vakcíny. Vakcíny proti 

hepatitidě B (žloutenka), Haemophilus influenzae typu B (hlavní příčina zápalu plic           

a zánětu mozkových blan) a žluté horečce nejsou ještě rozšířeny a dostupné v mnoha 

zemích, kde jsou nejvíce potřebné.  

 

Graf  1.6  Míra imunizace ve světě v letech 1980-2006 (%) 
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Zdroj: UNICEF. We The Children. 2001 

 

Tato problematika bude podrobněji popsána ve druhé kapitole této práce. Nyní přejdu 

k dalším problémům, které trápí především dětskou populaci, ale mají vliv na celý lidský 

život a v mnoha případech ovlivňují i další generace a celé komunity. 

1.1.6  Vzdělání 
 

Předpokladem pro rozvoj jedince i společnosti je vzdělání. Informovanost, osvěta a větší 

vzdělanost mohou velkou mírou přispět ke snížení podvýživy, zredukovat dětskou 

úmrtnost, zlepšit ekonomickou situaci atd. Vzdělání bylo formálně označeno jako jedno 

z lidských práv v roce 1948 Všeobecnou deklaraci lidských práv, která v článku 26 uvádí: 

každý má právo na vzdělání, vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních                  

a základních stupních, základní vzdělání je povinné. Na mezinárodním poli bylo přijato 

mnoho úmluv a deklarací v oblasti vzdělání. Vlády mnoha zemí tyto úmluvy ratifikovaly       

a zavázaly se k jejich dodržování a „přesto více než 115 milionů dětí (téměř 56 procent z 

nich tvoří dívky v rozvojových zemích) nemůže absolvovat ani základní školu a mnoho z 

těch, kdo školní docházku zahájí, je nuceno předčasně ji ukončit kvůli chudobě nebo 
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rodinným a sociálním tlakům. Navzdory obrovskému úsilí zůstává stále 862 milionů 

dospělých negramotných, přičemž dvě třetiny z tohoto počtu tvoří ženy.“26 

 

Současný svět je označován za informační společnost, ale ve skutečnosti jedna třetina děti 

v rozvojových zemích nemá dokončené ani pět let základní školy – což je minimum 

požadované na získání základní gramotnosti. Miliony těchto dětí je vyučováno 

nedostatečně vzdělanými pedagogy v chudě vybavených třídách, ve školách bez 

základního hygienického zařízení a ve školách, které jsou vzdálený i pár hodin chůze od 

bydliště, což znamená i další nebezpečí (únosy, znásilnění, ale i přesvědčení rodičů, proč 

by dítě chodilo tak daleko, ať raději pomůže doma a mnoho dalších rizik, které zabraňují 

dětem ve školní docházce).  

 

Obr. 1.2  Základní školní docházka ve světě v letech 2000-2006 (%) 

 
UNICEF. Progress for Children. A World Fit for Children Statistical Review. 2007. 

 
 

Zajištění cíle, aby všechny děti, a to bez rozdílů chlapci i dívky dosáhli plného, alespoň 

základního vzdělání, není možné dosáhnout, pokud nebudou odstraněny překážky, které 

dětem brání v chození do škol. Jedná se především o děti zasažené virem HIV/AIDS, 

sirotky, hendikepované děti, děti z menšin nebo migrujících rodin. Vzdělávání brání 

obchodování s dětmi, válečné konflikty, ve kterých jsou využívání dětští vojáci. Včasná 

                                                 
26 INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE. Fakta a čísla OSN. Základní údaje o Organizaci spojených 
národů. 2005.  
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manželství způsobují izolací především dívek, které musí předčasně odejít ze školy. 

Válečné konflikty nutí rodiny k odsunu, dochází k oddělení dětí od rodičů, což často vede 

ke skončení školní docházky. Dětská práce zabraňuje dětem ve vzdělání atd.  

 

Další překážkou v dosažení vzdělání je nedostatek míst ve školách. Jedno dítě z šesti, které 

je již ve věku středoškolském, navštěvuje základní školu, protože začalo chodit do školy 

pozdě nebo z různých důvodů opakovalo ročník. Tímto zabírají místa ve školních lavicích 

dětem, které již dosáhly školního věku a mají nárok na vzdělání, ale ve školách pro ně není 

místo.  

 

„Průzkumy potvrzují úzký vztah mezi přístupem ke vzdělání a zlepšením sociální situace.  

Vzdělání má obrovský význam pro ženy. Žena, která je vzdělaná, je obvykle zdravější, má 

méně dětí a má více příležitostí ke zvýšení celkových příjmů domácnosti. Díky vzdělání se 

snižuje i dětská úmrtnost, protože vzdělaná žena je schopná poskytnout svým dětem 

kvalitnější výživu a zdravotní péči. Z tohoto důvodu jsou na dívky a ženy zaměřeny 

vzdělávací programy mnoha agentur OSN. “27 

 

Graf  1.7  Rozložení dětí ve světě bez školní docházky v roce 2001 ( %)  

 

Zdroj: OSN STATISTICS DIVISION. Progress towards the Millenium Development Goals 1990-
2005[online]. 

 

                                                 
27 INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE. Fakta a čísla OSN. Základní údaje o Organizaci spojených 
národů. 2005.  
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Téměř všechny cíle tisíciletí jsou vzájemně závislé, ale dosažení dvou z nich – dosáhnout 

základního vzdělání pro všechny a prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve 

společnosti -  je nezbytné pro naplnění těch ostatních.  Vzdělání je tím, co pomáhá dětem 

redukovat chudobu, co poskytne dalším generacím nástroje a schopnosti v boji s chudobou 

a nemocemi. Škola také nabízí bezpečné prostředí, které podporuje, dohlíží a socializuje 

děti během dospívání. Ve školách se učí jak předejít nemocem, jak se vyhnout HIV/AIDS 

nebo malárii. V rámci některých programů, které poskytují vládní i nevládní organizace, 

jsou ve školách očkovány, dostávají pitnou vodu a jídlo. Vzdělání dívek taky dramaticky 

redukuje úmrtnost jejich dětí, zlepšuje šance na ekonomickou samostatnost. Tímto se 

společnost dostává z bludného kruhu chudoby a postupně se situace zlepšuje. Roste 

produktivita, tím domácí produkt země, vyvíjí se ekonomika, do státní rozpočtu plynou 

větší příjmy z daní zdravých občanů, stát má více prostředků na zabezpečení lepší 

zdravotní a sociální situace, což opět umožní dalším lidem vymanit se z chudoby. 

1.2  Chudoba a její vliv na zdravotní stav  
 

Jak je již výše zmíněno, jednou z hlavních příčin, ale i důsledkem všech výše zmiňovaných 

problémů, je chudoba. Chudoba je rozšířená především v rozvojovém světě. Je hlavní 

příčinou chatrného zdraví a podvýživy, přispívá také k zhoršenému životnímu prostředí 

a znečištění přírodních zdrojů. Ve vyspělých zemích je chudoba také, ale v podstatně 

menším rozsahu. Vyskytuje se především v izolovaných oblastech, městských centrech či 

slumech28.  

 

„Chudoba v různých zemích je pojem závislý na úrovni spotřeby obyvatelstva v té které 

zemi, chudý člověk např. v USA či Kanadě je při vší dramatičnosti své situace 

nesrovnatelně lépe zabezpečen než chudý člověk např. v zemích subsaharské Afriky. Proto 

relativní chudobu lze definovat jen ve vztahu k referenčním skupinám. Jednotlivec proto 

může mít více než dostatečný důchod k zachování života, pokud však disponuje velmi 

nízkým důchodem ve srovnání se zbývající částí společnosti, bude zařazen mezi chudé. Jak 

společnost bohatne, úroveň definující chudobu se zvyšuje.“ 29 

 

                                                 
28 Slum - chudinská čtvrť, brloh (dostupné na: ABZ.cz: slovník cizích slov. Slum [online]. [cit. 15. prosince 
2007]. Dostupné na Internetu:  http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/slum-slam) 
29 JENÍČEK, V., FOLTÝN, J.. Globální problémy a světová ekonomika. 2003.  
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Absolutní chudoba je definována Světovou bankou jako „absolutní zhoršování postavení  

nejnižších důchodových skupin obyvatelstva, jako životní situaci, která je charakterizována 

podvýživou, negramotností a nemocemi, vymykající se jakékoli definici lidských 

podmínek důstojného života.“30  

 

K mezinárodnímu srovnání chudoby a zaostalosti se používá řada indexů - index lidské 

chudoby (HPI), index lidského rozvoje (HDI), průměrný příjem v USD na rok a na osobu. 

O chudobě také hodně vypovídají dílčí indexy vztahující se ke kvalitě života (délka života, 

očekávána délka života při narození, gramotnost, dětská úmrtnost atd.). Často se rovněž 

používá ukazatel 1 USD na osobu na den. Je odhadováno, že v současnosti v této situaci 

žije téměř jedna pětina obyvatel planety, což je téměř 1,2 mld. Vývoj počtu těchto lidí 

ukazuje tabulka níže, z níž je zřejmý odlišný vývoj – k poklesu došlo pouze ve východní 

Asii (včetně Číny) a v pacifické oblasti, naopak v dalších částech světa byl zaznamenám 

růst. Na rok 2008 je odhadován téměř dvojnásobný počet takto chudých lidí v subsaharské 

Africe oproti roku 1987.  

 

Tab. 1.1  Populace žijící pod  hranici 1 dolaru na den v rozvojových zemích  
                a tranzitivních ekonomikách, 1987 - 2008 

Počet lidí v mil. Podíl na populaci v % 
Region 

1987 1998 2008* 1987 1998 2008* 

Východní Asie a Pacifik 418 278 183 26,6 15,3 9,2 

Východní Asie a Pacifik - kromě 
Číny 

114 65 58 23,9 11,3 9,2 

Jižní Asie 474 522 465 44,9 40,0 31,0 

Východní Evropa a střední Asie 1 24 46 0,2 5,1 9,6 

Latinská Amerika a Karibik 64 78 131 15,3 15,6 22,9 

Střední východ a severní Afrika 9 6 11 4,3 1,9 3,3 

Sub-saharská Afrika 217 291 406 46,6 46,3 51,5 

CCeellkkeemm  11  118833  11  119999  11  224422  2288,,33  2244,,00  2211,,99  

Celkem - kromě Číny 880 986 1117 28,5 26,2 25,9 

* odhad WHO 
Zdroj: WTO. Special Study – Trade, Income, Disparity and Poverty. 1999 

                                                 
30 JENÍČEK, V., FOLTÝN, J.. Globální problémy a světová ekonomika. 2003.  
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Situaci, ve které se nacházejí rozvojové země, lze označit jako začarovaný kruh. Pokud 

člověk nemá dostatek prostředků na to, aby si obstaral dostatek potravin, měl adekvátní 

bydlení, přístup k pitné vodě a kanalizaci, zajištěnou zdravotní péči atd. vede to k vyšší 

nemocnosti a tím pádem k omezeným možnostem k vydělávání peněz. „Zejména v Africe 

odsunula poslední desetiletí plná válek, nedostatku a smrtících nemocí sen o rozvoji           

a prosperitě do nedohledna. Subsaharská Afrika je nejchudší oblastí světa. Celkový HDP 

regionu s 650 miliony obyvatel nepřesahuje HDP Belgie, a pokud jej  rozdělíme mezi         

48 zemí, průměrný roční produkt dosahuje pouhých 2 miliard dolarů – což je přibližně 

výkon šedesátitisícového města v USA.“31  

 

Chudoba okrádá děti o právo plnohodnotného dospívání. Dětství je čas rychlého růstu        

a rozvoje, velkých pokroků je dosahováno v rozvoji fyzickém, intelektuálním a emočním. 

Na druhé straně je to období velmi zranitelné a citlivé, následky z dětství si neseme celý 

život. 

 
Obecně je přijato stanovisko, že jak se lidstvo vyvíjí a roste jeho bohatství, je i zdravotní 

stav lidí lepší. Nicméně, v nedávné době tým odborníků poukázal na to, že tento jev platí    

i v obráceném pořadí, a to, že lepší zdravotní stav může vést k lepší ekonomické situaci 

jedince a jeho rodiny, k většímu majetku, k lepším možnostem ať už se jedná o dosažení 

lepšího vzdělání či obstarání hodnotnější potravy a mnoho dalších výhod, které si zdravý 

člověk ani neuvědomuje. Zdraví, to je stav, nebo můžeme říci i dar, který si člověk 

neuvědomuje a někdy si ho neváží až do té doby, než také onemocní a nemoc ho omezí 

v nesčetných aktivitách, které mu zajišťovaly příjem. Lidé ve vyspělých zemích jsou proti 

této situaci chráněni různými systémy nemocenského pojištění. Záleží na tradicích a vládě, 

jak je sociální politika štědrá a solidární, což ovšem vytváří obrovské nároky na finanční 

zdroje ze státního rozpočtu. To jsou však jistoty, které v rozvojovém světě neexistují a je to 

také důvod, proč vlády a další organizace investují do veřejného zdraví, především do 

zdraví chudých. Investice se jim vrátí v podobě lepší produktivity a ekonomického růstu. 

Jednoduše řečeno, předpokládáme, že zdravá osoba je více produktivní než osoba 

nemocná, nejenom v práci, ale i doma.  

 

                                                 
31 UNICEF. Globální chudoba. [online].   
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Nové vědomosti, nové vakcíny a nová léčiva způsobily obrovský pokrok ve zdraví, který 

nikdy před tím v minulosti nebyl možný, dokonce v těch nejbohatších zemích. Mezi 

indikátory s velkou vypovídající schopností patří mimo jiné i index očekávané délky 

života, který dokazuje vztah mezi lepšícím se zdravím společnosti a ekonomickým růstem. 

Jak z tabulky vyplývá v průběhu poslední 40 let se tato délka výrazně zvýšila                             

a v posledních letech byl také zaznamenán ekonomický růst a zlepšení zdravotní péče. 

Délka života vzrostla ve všech regionech světa, ale i nadále jsou patrné velké rozdíly            

a nejhůře je na tom opět subsaharská Afrika. 

 
 
Tab. 1.2   Očekávána délka života dle regionů (roky) 

Očekávána délka života (roky) 
Region 

1960 1990 2002 

Nízko a středně příjmové země 44 63 65 

     Východní Asie a Pacifik 39 67 70 

         (Čína) 36 69 71 

     Evropa a střední Asie - 69 69 

     Latinská Amerika a Karibik 56 68 71 

     Blízký východ a severní Afrika 47 64 69 

     Jižní Asie 44 58 63 

          (Indie) 44 59 64 

     Subsaharská Afrika 40 50 46 

Vysoce příjmové země 69 76 78 

Svět 50 65 67 

Zdroj: DEAN T. JAMISON. Disease Control Priorities in Developing Countries. 2006 

 

Co všechno zahrnuje ukazatel očekávané délky života dobře znázorňuje příklad holčičky 

z Chile. Kdyby se narodila v roce 1910 mohla by očekávat, že se dožije pravděpodobně 

pouze 33 let. Od té doby se její očekávaná délka života více než zdvojnásobila na 

současnou úroveň 78 let. Co to vlastně všechno znamená? Možnost, že se nedožije svých 

pátých narozenin klesla z 36 % na 2 %. Pravděpodobnost, že zemře v produktivním věku 

na komplikace při porodu či na tuberkulózu, je také významně nižší. Další příčinou snížené 

úmrtnosti, která není již tak snadno kvantifikovatelná, je lepší kvalita života. Toto 

děvčátko se nyní rozhodne kolik chce mít dětí, pravděpodobně jich bude mít méně než na 
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začátku století. Průměrný počet dětí na jednu ženu během 50 let klesl z 5,3 dítěte na 2,3 

dítěte, díky tomu stráví méně času jako těhotná a výchovou dětí. Bude mít méně infekcí, 

nebude chudokrevná, bude silnější, odolnější, bude většího vzrůstu a její mysl bude 

rychlejší.  Její život je teď nejen delší, ale také zdravější zároveň. 32 

 

 „Podle odhadů odborníků ovlivňují zdravotnické služby zdraví lidí pouze z 10-15 %, 

zatímco vliv životního stylu a sociálních a ekonomických podmínek je několikanásobně 

vyšší (až 60 %). To také vysvětluje propastné rozdíly mezi zdravím obyvatel různých částí 

světa a rozličné zdravotní problémy, s nimiž se jednotlivé země potýkají. Rozdíly ve zdraví 

mezi zeměmi s nízkou, střední a vysokou životní úrovní jsou ohromující. Ekonomická 

situace je významným faktorem ovlivňujícím zdraví, protože rozvinuté státy zpravidla 

vydávají na péči o zdraví vyšší prostředky než státy méně rozvinuté.“33 

 

Avšak na druhé straně důvody pro tyto nerovnosti nespočívají pouze v příjmové 

nerovnosti. Zkušenosti z Číny, Kostariky, Kuby, Srí Lanky a Keraly (oblast v Indií) 

ukazují, že k významnému zlepšení zdraví tamějších obyvatel došlo i bez významnějšího 

růstu příjmů. Dokazuje to i fakt, že evropské země v 19. a 20. století zaznamenaly podobný 

vývoj – zlepšení zdraví bez průvodního výrazného zvýšení příjmu. Nedávné studie, 

zaměřené na souvislosti mezi příjmem a zdravím, identifikovaly mnoho konkrétních 

příkladů nízkonákladových zdravotních intervencí, které vedou k zlepšení zdraví populace, 

mezi jinými poukazují především na význam imunizace, kojení, plánovaného rodičovství  

a vzdělání. 34 Touto problematikou, konkrétně imunizací dětí v rozvojových zemích se 

bude zabývat následující kapitola.  

                                                 
32 JAMISON, DEAN T. Disease Control Priorities in Developing Countries. 2006.  
33 ROZVOJOVKA. Zdraví [online].  
34 JAMISON, DEAN T. Disease Control Priorities in Developing Countries. 2006.  
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2 Sociálně-ekonomické aspekty imunizace dětí  v rozvojových 
zemích  

Očkování lze považovat za zázrak. Jedná se o velký úspěch moderní medicíny, díky němuž 

bylo zachráněno více než 20 miliónů životů během posledních dvou desetiletí a díky 

němuž se předešlo a stálé se předchází nesčetným onemocněním. Je to jedna 

z nejbezpečnějších zdravotních intervencí, která je v současnosti dostupná. Za 

nejvýznamnější úspěch očkování se považuje celkové vyhlazení pravých neštovic, které 

zabíjely až 5 miliónů lidských životů ročně a zanechaly mnoho znetvořených                             

a nevidomých. Díky imunizaci byla téměř vymýcena i dětská obrna, která se vyskytuje již 

jen v některých rozvojových zemí.   

 

Milióny životů však stále může být zachráněno, pokud se očkování dostane na všechny, 

kteří ho potřebují. Děti žijící v nejchudších zemích a v zemích, které jsou postiženy 

konflikty, mají nejmenší šanci, aby se k ním dostala vakcinace. Čtvrtina všech dětí 

narozených v každém roce – kolem 33 miliónů – není očkováno proti běžným nemocem, 

kterým se dá předcházet. Většina z nich žije v subsaharské Africe a jižní a jiho-východní 

Asii. 35  

 

„Zejména infekční choroby však nadále zůstávají závažnou hrozbou. Podle odhadů až              

45 procent úmrtí v Africe a jihovýchodní Asii v roce 1998 bylo zaviněno infekčními 

nemocemi. V celosvětovém měřítku způsobují přibližně 48 procent předčasných úmrtí             

(u osob mladších 45 let). Mezi hlavní příčiny patří odolnost vůči existujícím lékům, 

rostoucí objem mezinárodní dopravy a šíření nových chorob, např. SARS. Příčiny i léčba 

většiny infekčních onemocnění jsou však známy a smrti je možno ve většině případů 

zabránit za poměrně nízkých nákladů. Nejničivější následky za sebou dnes zanechávají 

AIDS, malárie a tuberkulóza.“36 

 

Rozvojový cíl tisíciletí, který je pod číslem 4, stanoví redukci dětské mortality o dvě 

třetiny do roku 2015 ve srovnání s rokem 1990. Očkování zde hraje klíčovou roli 

                                                 
35 UNICEF a WHO. Vaccines: Handled With Care. [online].  
36 INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE. Fakta a čísla OSN. Základní údaje o Organizaci spojených 
národů. 2005.  
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k naplnění tohoto cíle, stejně tak jak přispívá k cílí s číslem 5 – zlepšení zdraví matek               

a snížení mateřské úmrtnosti (zde se jedná především o očkování proti tetanu) – a k cílí 

šestému – bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem.37 V následujících 

podkapitolách se seznámíme s vývojem a naplňování cílů, které byly v této oblasti 

vytyčeny. Nejdříve se však zmíním o historii této úspěšné medicínské intervence. 

 

2.1  Úvod do problematiky imunizace 
 
„Již po tisíciletí je známé, že lidé, kteří přežili infekční onemocnění, jen velmi zřídka 

bývají opět nemocní stejnou nákazou. Ve středověku, při morových epidemiích, osoby, 

které pečovaly o nemocné, nebývaly morem nakaženy. Ve staré Číně se prováděly pokusy, 

jak zabránit nebo předejít pravým neštovicím, které se projevují vznikem hnisavých 

puchýřků. Metoda prevence vůči pravým neštovicím byla označována jako "variolizace". 

Jeden ze způsobů tehdejšího očkování bylo odebírání části tekutiny z puchýřku osoby 

nemocné neštovicemi a vbodnutím odebraného hnisu jehlicí pod kůži zdravého jedince. 

Jiná metoda představovala odloupávání strupu po puchýřku, který se pak usušil a rozemlel 

na prach. Zdravá osoba byla očkována vdechováním tohoto prášku.“38 

 

Tato technika se rozšířila v celé Asii. Byla objevená v Turecku v roce 1717 ženou 

britského velvyslance, díky které se dostala do Velké Británie. Variolizace byla v Británii 

nejdříve otestovaná na vězních, kteří za odměnu byli propuštěni na svobodu. Metoda se 

setkala s úspěchem a dále se rozšiřovala do Evropy. Variolizaci můžeme považovat za 

předchůdkyní očkování. První vakcinace v Evropě – proti neštovicím – byla provedená 

v Anglii v roce 1798 doktorem Edwardem Jennerem, který provedl odvážný experiment. 

Nakazil mladého chlapce virem kravských neštovic, které nejsou pro člověka života 

nebezpečné. Chlapec se uzdravil a po určité době ho doktor Jenner nakazil virem pravých 

neštovic. Doktorův předpoklad se naplnil a chlapec neonemocněl. Tento proces byl 

pojmenován „vakcinace“, jelikož „vacca“ znamená latinsky kráva. O dvě stě let později 

díky imunizaci byly neštovice vymýceny. Ačkoliv v současnosti se to provádí mnohem 

sofistikovanějším způsobem, princip očkování je stále stejný. Vakcínou dostávají zdraví 

                                                 
37 UNICEF. Progress for children, A Report Card on Immunization, Numer 3. 2005.  
38 PETRÁŠ, M. Význam očkování. [online].  
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jedinci relativně neškodnou malou dávku bakterií, na kterou imunitní systém zareaguje 

produkcí protilátek. 39 

 

Účinnost imunizace je zcela prokázána. Na rozdíl od jiných zdravotních intervencí, 

vakcinace nezvyšuje pouze šance na odolnost vůči nemocem, ale odolnost v organizmu 

vyvine. Každoročně, počínaje rokem 1990, bylo očkováno více než 70 % všech dětí proti 

záškrtu, černému kašlu a tetanu, což je velký úspěch, neboť ročně se narodí přes 130 

miliónů dětí. V kombinaci s rozšiřující se zdravotní péči, různými programy vládních či 

nevládních organizací, je odhadováno, že je zachráněno kolem 2 miliónů životů ročně. 40 

Výhodou vakcinace je i fakt, že je zapotřebí pouze kontakt se zdravotníkem v době 

poskytování dávky, není vyžadována žádná významná změna životního stylu, aby látka 

fungovala a zabránila nemoci. 

 

Další výhodu imunizace jsou i dodatečné produkty, které jsou společně s vakcinací 

poskytovány v rámci imunizačních programů. Jedná se především o produkty, jako jsou 

dávky vitamínu A, dodávky sítí, které jsou napuštěny insekticidy proti komárům, kteří 

přenášejí malárii atd. Tento integrovaný přístup není pouze nejefektivnějším způsobem 

ochrany zdraví všech dětí, zahrnující také děti v těch nejvíc vzdálených částech světa, ale 

je to také nejvíce rentabilní způsob budování zdravotních systémů. 

 

„V posledních 25 letech došlo celosvětově k výraznému rozšíření používání očkovacích 

látek v kontrole infekčních onemocnění. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky řídicí úloze 

WHO a usilovné práci mnoha zúčastněných mezinárodních, vládních i neziskových 

organizací a institucí. WHO prosazovaný tzv. Rozšířený program imunizace, známý ve 

světě pod zkratkou EPI (Expanded Programme on Immunization), zajistil v posledních 

letech vysoké procento proočkovanosti dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské 

přenosné obrně, spalničkám a tuberkulóze v mnoha zemích světa, především pak v zemích 

rozvojových. Podstatným výsledkem prováděných očkovacích kampaní bylo dramatické 

snížení výskytu výše uváděných infekčních onemocnění. Navíc cíl eradikace dětské 

přenosné obrny je velmi blízko k dokončení na všech světových kontinentech.“41 

 
 

                                                 
39 UNICEF a WHO. Vaccines: Handled With Care. [online].  
40 UNICEF. Progress for children, A Report Card on Immunization, Numer 3. 2005.  
41 BERAN, J. a kol.. Očkování – minulost, přítomnost, budoucnost. 2005. s. 129 
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Graf  2.1  Trendy ve vývoji míry imunizace proti DPT3 a spalničkám,  
                  1980 - 2006 (%) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19
80

198
2

198
4

198
6

19
88

199
0

199
2

199
4

199
6

199
8

200
0

20
02

200
4

200
6

rok

%

DPT3 očkování proti spalničkám

 
UNICEF. The State of  the World´s Children 2008. 2007 

 
 
 
 

2.2   Současný stav imunizace ve světě 
 
Vakcinace zachraňuje miliony dětských životů již tři desítky let, avšak jsou zde stále 

milióny životů, které nejsou chráněny imunizací. V současnosti na světě žije 27 miliónů 

dětí mladších jednoho roku a 40 milionů těhotných žen bez očkování. Je odhadováno, že 

na nemoci, kterým se dá předejít očkováním umírá přes 2 milióny lidí každý rok, z toho 

1,4 miliónů úmrtí postihne dětí do pěti let (395 tisíc na spalničky, 290 tisíc na černý kašel   

a 257 tisíc na následky novorozeneckého tetanu). Další 1,1 miliónů malých dětí zemře           

na nemoci, proti kterým budou v blízké době na trhu nové vakcíny. Jedná se především          

o průjmová onemocnění a závažné pneumokokové infekce. 42 

 

 

 

 
                                                 
42 UNICEF. Progress for children, A Report Card on Immunization, Numer 3. 2005.  
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Graf  2.2  Počet dětí bez vakcinace dle regionů v roce 2003 (mil.)  

 

Zdroj: UNICEF a WHO. Global Immunization Vision and Strategy 2006-2015. [online]. 

 

V 70. a 80. letech sice došlo k obrovskému celosvětovému pokroku v pokrytí imunizací, 

ale v 90. letech byl zaznamenám slabší pokles. Klesající financování se odrazilo                       

ve stagnující míře nebo dokonce v poklesu proočkované populace. Finanční prostředky, 

které poskytuje UNICEF na vakcinaci se snížily ze 182 miliónů USD na pouhých                

51,4 milionů USD v letech 1990 až 1998. Globální míra pokrytí DPT3 se zastavila na 74 %            

od roku 1990. V některých rozvojových zemích – jako je Bangladéš, Bolívie a Brazílie – 

imunizace výrazně vzrostla během 90. let. V jiných, především v subsaharské Africe, kdy 

docházelo ke konfliktům a přírodním katastrofám, které způsobily velkou migraci 

obyvatel, se pokrytí snížilo. Ale také politické změny a rozpad Sovětského svazu byly 

příčinou rychlého poklesu vakcinace a výsledkem byla velká epidemie záškrtu na začátku 

90. let, kdy zemřelo až 30 tisíc lidí.  

 

Globální a regionální průměry zakrývají nízkou míru pokrytí v určitých regionech. 

Především v subsaharské Africe je 17 zemí, kde  míra imunizace nedosahuje ani 50 %.          

Ve skutečnosti až 30 milionů dětí není proočkováno proti základním preventabilním 

nemocem.43 

 

 

                                                 
43 WAISBORD, S. & LARSON, H.. Why Invest in Communication for Immunization: Evidence and Lessons 
Learned. 2005 
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Graf 2.3   Míra imunizace v světě dle regionu a dle druhu nemoci, 2006 (%) 
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Existuje vysvětlení pro toto nedostatečné pokrytí imunizací, stagnaci či dokonce pokles. 

Ačkoliv se míra proočkovanosti výrazně zvýšila během pár let, nyní je to obtížnější, 

protože se jedná již o populaci, která žije v těžko dostupných oblastech, mimo dosah 

zdravotních zařízení. Náklady na vakcinaci v těchto oblastech jsou vysoké. Další důvody 

jsou ryze praktické a souvisí s doručením. Dodávání vakcín pacientům vyžaduje funkční 

mrazničky a chladničky (tím pádem i nepřetržité dodávky energie), dobré silnice                           

a spolehlivou dopravu k přepravě z kliniky na kliniku, zdravotní zařízení, která jsou 

přístupná pacientům, vyškolený zdravotní personál, sterilní stříkačky a na druhé straně také 

rodiče, kteří znají hodnotu očkování a jsou o problematice informování. S výše 

vyjmenovanými problémy se potýkají pouze rozvojové země, kde není vyvinuta dostatečná 

infrastruktura a ani osvěta u tamějšího obyvatelstva. 

 

Na jedné straně jsou zprostředkování a distribuce přísně kontrolovány, aby byla zajištěna 

vysoká bezpečnost a kvalita podávaných vakcín, ale ve skutečnosti velký počet chudých 

zemí nesplňuje stanovené standardy a potýká se s řadou problémů. Například ve státech 

Burkina Faso a Niger 23 % chladicích zařízení používaných k úschově vakcín bylo 
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nefunkčních. Pouze 16 % zemí dovážející očkovací látky mohou zaručit plnou bezpečnost 

a kvalitu, v 19 rozvojových zemích injekční stříkačky nebyly sterilní.   

 

Z výše uvedených důvodů můžeme konstatovat, že za nedostatečné pokrytí imunizací 

může chudoba a zaostalost, které brání snadnému rozšíření. V chudých oblastech chybí 

především nutná infrastruktura. Nejedná se již jen o samotné financování vakcín, ale roli 

zde hraje i mnoho další faktorů. Pokud se nezlepší především dopravní a sociální 

infrastruktura, ale také povědomí lidí o očkování, bude proočkování další populace stálé 

více komplikované a náročné nejen na finanční zdroje.    

 

S překážkami se očkování nesetkává jen v rozvojových zemích, ale i v rozvinutých zemích 

existují problémy, kterým musí čelit, avšak odlišného rázu. V posledních letech sílí názory, 

že očkování je škodlivé a má mnoho vedlejších účinků, od lokálního zarudnutí, bolesti 

hlavy, horečky až po celkové reakce podobající se příslušnému onemocnění. Odpůrci 

očkování pořádají mnoho kampaní, jejichž výsledkem bylo zmatení rodičů a pokles důvěry 

v očkování. Existují mylné názory, které nebyly vědecky dokázány a  které uvádí 

následující tabulka. Odpůrci často také argumentují tím, že vakcinace je proti přirozenému 

vývoji člověka a že je to cizí látka, která oslabuje imunitní systém.  

 

 
Tab. 2.1  Přehled mylných názorů a mýtů spojených s očkováním 

Lepší hygienický standard a kvalitní lékařská péče jsou důležitější pro prevenci infekčních nemocí 
než očkování. 

Očkované osoby nakonec stejně onemocní. 

Existují nekvalitní šarže očkovacích látek, po kterých je zvýšená počet nežádoucích reakcí. 

Aplikace očkovacích látek vyvolává nežádoucí účinky, může způsobit nemoc nebo i smrt. 
Dlouhodobý efekt vakcín na lidský organismus není znám. 

Nemoci, proti kterým se očkuje, se už nevyskytují, a proto může očkování skončit. 

Aplikace kombinovaných očkovacích látek zvyšuje riziko vedlejších nežádoucích účinků 
k přetěžování imunitního systému. 

Zdroj: BERAN, J. a kol.. Očkování – minulost, přítomnost, budoucnost. 2005 
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Tyto kampaně proběhly „ve Velké Británii, Švédsku a Německu, ale i v jiných vyspělých 

evropských státech. Výsledkem kampaní byl pak v první řadě významný pokles 

očkovaných dětí, ve druhé řadě pak logicky významný vzestup dětí, resp. i dospělých,                

u kterých se choroba skutečně objevila.“44 Jedním z příkladů, kam až tyto názory mohou 

vést, byl případ ve Velké Británii v 70. letech, kdy se rozšířil názor, že očkování proti 

černému kašli způsobuje neurologické postižení dětí. Výsledkem byla snížená míra 

imunizace proti této nemoci z 81 % ne 30 %, což samozřejmě vedlo k většímu počtu těchto 

nemocí a také k většímu počtu úmrtí. Každá očkovací látka může způsobit nežádoucí 

reakci, avšak tato reakce je zanedbatelná ve srovnání s možným propuknutím nemoci, proti 

které vakcína jedince chrání. V současnosti není jiný účinnější prostředek, který bojuje se 

smrtelnými chorobami, navíc vedlejší účinky jsou velmi vzácné. 

 

2.3  Šest nejvýznamnějších dětských nemocí, kterým lze předejít    
imunizací 
 
 „Od roku 1980, tedy za posledních více jak 20 let, úsilí o rozšíření vakcinace přineslo 

obrovský pokrok. Celosvětově zachrání vakcinační programy asi 3 miliony dětských 

životů ročně. Navíc zabrání vzniku handicapu u asi 750 000 dětí (500 000 jen na podkladě 

prodělané infekce polio-virem45). Statistiky uvádějí, že koncem roku 1998 bylo na světě 

očkováno proti 6 nedůležitějším přenosným nemocem (polio, difterie, pertuse, tetanus, 

spalničky a TBC) celkem 74% dětí. To je ohromný pokrok, protože v roce 1974 to bylo 

méně než 5% světové dětské populace.“46 

 

Mezi šest nejběžnějších přenosných nemocí, které jsou nebezpečné zvlášť pro skupinu dětí 

patří: spalničky, černý kašel, tetanus, dětská obrna, záškrt a tuberkulóza. Jedná se                    

o nemoci, které se v bohatých zemích již nevyskytují, až na ojedinělé výjimky a trápí 

především rozvojové země, a to ve velké míře. Níže je uvedená stručná charakteristika 

vývoje míry imunizace proti každé této nemoci. 

 

 
                                                 
44 Aktivity odpůrců proti očkování ve světě a v České republice [online].  
45 Dětská obrna 
46 JANDA, J. Zpráva o nových aktivitách WHO a UNICEF v oblasti očkování u dětí (UNICEF-GAVI project) 
[online].  
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Tab. 2.2  Počet úmrtí na nemoci, kterém lze předejít očkováním (2004) 
 

Nemoc Počet úmrtí (ročně) 

Spalničky 610 000 

Hepatitida B 600 000 

Hib 413 000 

Černý kašel 294 000 

Novorozenecký tetanus 180 000 

Tetanus 33 000 

Žlutá horečka 30 000 

Záškrt 5 000 

Obrna 214 

Odhadovaný počet životů, které mohou být zachráněny 
díky imunizaci během jednoho roku 

2 165 214 

Zdroj: UNICEF a WHO. Vaccines: Handled With Care. 2004 

 

 

2.3.1  Spalničky 
 

Spalničky patří mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí mezi preventabilními nemocemi. 

Mohou být šířený rychle mezi dětmi, které nejsou očkovány proti této nemoci. Pokud tato 

nemoc nevede k úmrtí, může způsobit celoživotní invaliditu – slepotu, hluchotu či 

poškození mozku, což s sebou nese velké socioekonomické omezení v podobě nižší 

možnosti výdělku, menší samostatnosti, závislosti na jiných osobách či pomoci od státu 

nebo jiných organizací. Tak jak již bylo uvedeno v dřívější kapitole i tato nemoc s sebou 

nese náklady přímé i nepřímé. Náklady přímé - jsou to veškeré výdaje spojené s léčbou 

(lékařská péče, nákup léků, hospitalizace). Náklady nepřímé vyjadřují, kolik finančních 

prostředků nemocná osoba ztratila, jenž by mohla získat, kdyby danou nemocí neprošla 

(důsledek invalidity, snížené pracovní schopnosti, zameškané pracovní příležitosti). Tento 

princip se dá uplatnit u všech nemocí, zdůrazňuji to zde proto, že spalničky způsobují 

jedny z nejvyšších nákladů mezi preventabilními nemocemi, jelikož jsou stále jednou 

z nejčastějších příčin úmrtní v rozvojových zemích V roce 2003 způsobily odhadem               

530 tisíc úmrtí, z toho  395 tisíc úmrtí bylo u dětí do pěti let, což je kolem 4 % všech úmrtí 

do pěti let na celém světě.  
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Graf  2.4  Počet dětských úmrtí na spalničky dle regionů v roce 2006  
                 (absolutní a % vyjádření) 

 
Zdroj: UNICEF. The State of  the World´s Children 2008. 2007 

 

Rozvojové země pokulhávají výrazně za západem v míře imunizace. Vakcinace proti 

spalničkám dosahuje 90 % v Evropě, ale pod 70 % je míra pokrytí v jižní Asii a ani 60 % 

nedosahuje subsaharská Afrika. 

 

Naštěstí byly zaznamenány i pozitivní trendy. Např. iniciativa proti spalničkám ukazuje, 

jak dobře financovaná, cílená a dobře řízená globální iniciativa může dosáhnout velkého              

a rychlého výsledku. Tato iniciativa vznikla ve spolupráci UNICEF a WHO a s dalšími 

mezinárodními organizacemi nevládního charakteru.  Tato iniciativa byla zahájena v roce 

2001, kdy byl přijat cíl: snížit dětskou úmrtnost na spalničky v období od 1999 do 2005        

o polovinu. Proběhla obrovská kampaň na podporu očkování proti spalničkám a výsledkem 

bylo proočkování více než 217 miliónů dětí v letech 2001 až 2005 a to především v Africe. 

Výsledek překonal cíl – úmrtí na spalničky bylo zredukováno o 60 % ve srovnání s rokem 

1999, v Africe došlo ke snížení až o 72 %.   Odhaduje se, že imunizace proti této nemoci, 

zachránila téměř 7,5 miliónů dětských životů. V květnu 2005 byl stanoven nový cíl, a to 

snížení úmrtí na spalničky o 90 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.47 

 

                                                 
47 UNICEF. The State of  the World´s Children 2008. 2007 
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2.3.2  Záškrt, černý kašel a tetanus  (DPT3)  
 

Dalšími nebezpečnými nemocemi, jenž lze předejít, jsou záškrt48, černý kašel49 a tetanus50, 

které jsou v odborné jazyce nazývaný zkratkou DPT3 (diphtheria, pertussis, tetanus). I zde 

byl zaznamená pozitivní vývoj v posledních letech, jelikož míra pokrytí imunizací proti 

těmto třem nemocem dramaticky vzrostla v 80. letech a stabilizovala se v 90.  letech. 

V roce 1980 bylo pouze 20 % dětí ve věku do 1 roku očkováno proti těmto nemocem, 

situace se však zlepšila a v roce 1990 to již bylo 75 %,  v období 1990-2000 se míra 

pokrytí pohybovala mezi 70-75 % (v tomto údaji je zaznamenám růst počtu obyvatel 

planety, což znamená, že celkový počet naočkovaných dětí rostl, ale v poměru k celkové 

populaci stagnoval). V roce 2003 to již bylo 78 % a na rok 2010 je stanoven cíl 90 %. 51
 

 

Pokrytí pohybující se kolem 80 % dosahují tři regiony: východní Asie a Pacifik, Latinská  

Amerika a Karibik. Střední východ a severní Afrika, tyto regiony se blíži k cíli 90 %. 

Střední a východní Evropa, země CEE/CIS zaznamenaly pokles ve vakcinaci a to z 91 % 

v roce 1988 na 88 % v roce 2003. Pokrytí v jižní Asii (71 %) a v subsaharské Africe je 

značně nižší ve srovnání se zbytkem světa a dva regiony východní a jižní Afrika (72 %) se 

vyvíjí lépe než západní a střední Afrika, kde se dosahuje pouze 48 procentní míry pokrytí. 
52 

 

41 rozvojových zemích již dnes dosahuje cíle. V jiných zemích, také v Africe, je 

zaznamenám pozitivní pokrok, ale na světě je stálé více jak 27 miliónů dětí, které nebyly 

proočkovány proti spalničkám či DPT3. Nejhůře na tom je 7 zemí ( Indie, Niger, Čína, 

Pákistán, Etiopie, Indonésie a Demokratická republika Kongo), kde je největší počet dětí, 

které nedostaly žádnou vakcínu a umírají na nemoci, které v jiných zemích netrápí již 

téměř nikoho.53 

 

 

                                                 
48 Záškrt – je to infekce bakteriálního rázu, která se přenáší blízkým kontaktem. Dokonce pokud je léčen, 
zemře jeden člověk z deseti nakažených. Tato infekce může poškodit srdce a nervový systém a v tropických 
oblastech i kůži. 
49 Černý kašel – je také vysoce nakažlivý. Občas toto onemocnění končí smrti, ale ve většině případů se jedná 
o dlouhodobý, vyčerpávající kašel, který může trvat až 3 měsíce.  
50 Tetanus – je způsoben bakterií, které se dostane do těla otevřenou ranou. Téměř vždy je smrtelný. 
51 UNICEF. Progress for children, A Report Card on Immunization, Numer 3. 2005.  
52 tamtéž 
53 tamtéž 



 36 

Graf 2.5  Globální míra imunizace DPT3 v letech 1980-2006 (%) 

 

WHO. Summary presentation of key indicators. 2007 

 

Z této trojice nemoci,  podám pár informací o tetanu, který se odlišuje tím, že postihuje 

nejen děti ale často i jejich matky (rodičky). K naprosté většině onemocnění tetanem 

dochází v rozvojových zemích. Více než 50 % tvoří tetanus u novorozenců, kde úmrtnost 

činí 95 %. Dvakrát častěji jsou postiženi chlapci, jimž se pupek ošetřuje později než 

dívkám. Ročně dochází k 15 až 30 tisícům onemocnění u rodiček, 27 % po potratech, 

zbytek v porodní době (zejména u porodu v nehygienických podmínkách, časté jsou 

porody na zemi).54 Ročně dochází k 257 tisícům úmrtí na následky novorozeneckého 

tetanu (což je 2 úmrtí na tisíc živě narozených dětí) a 30 tisíc žen zemře na nákazu                 

po porodu.  Cíl v této oblasti je redukce těchto úmrtí na méně než 1 na tisíc živě 

narozených dětí. Ačkoliv tento cíl se daří dosahovat stále většímu počtu zemí, v roce 1990 

to bylo  90 zemí, v roce 2003 již 158 zemí, výsledek pořád není uspokojující.55  

 

2.3.3  Dětská obrna  
 

V roce 1988, kdy byla zahájena Globální kampaň za vymýcení dětské obrny56, bylo touto 

nemocí postiženo 350 tisíc dětí, ve 125 zemích dětskou obrnou onemocnělo přes tisíc dětí 

denně. Od této doby se výskyt dětské obrny snížil o 99 %, a to díky masové kampani, 
                                                 
54 BERAN, J. a kol.. Očkování – minulost, přítomnost, budoucnost. 2005. s. 30  
55 UNICEF. Progress for children, A Report Card on Immunization, Numer 3. 2005.  
56 Dětská obrna – je vírovou infekcí, která může způsobit trvalé ochrnutí 
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v rámci které byla ústní vakcína podána 2 miliardám dětem. V roce 2004 bylo 

zaznamenáno pouze 1 255 případů ve světě. V Americe došlo k vymýcení již v roce 1994, 

následoval západní Pacifik (2000) a Evropa (2002). Bylo dosaženo velkého pokroku, ale 

pochybnosti stále existují. V roce 2004 tato nemoc opět vypukla v západní Africe, kde byla 

předtím vymýcená, a rozšířila do několika zemí. Bylo to způsobeno především sníženou 

mírou imunizace v období válečných konfliktů. V současnosti se obrna vyskytuje v šestí 

zemích světa (Afghánistán, Egypt, Indie, Nigerská republika, Nigérie a Pákistán). 

  

Tab. 2.3  Vývoj počtu potvrzených případů dětské obrny ve světě 

Rok 
Počty potvrzených případů 

dětské obrny 

1996 4 074 

1997 5 185 

1998 6 349 

1999 7 141 

2000 2 971 

2001 498 

2002 1 922 

2003 784 

2004 1 255 

BERAN, J. a kol.. Očkování – minulost, přítomnost, budoucnost. 2005 

 

Jak je patrné z tabulky, je zaznamenán opět určitý nárůst počtu nemocných obrnou. 

Důvodem však nejsou pouze válečné konflikty, jak je uvedeno výše, ale velkou roli zde 

hraje i propaganda v islámských zemích, kde působí imánové. Ti vydávají fatvy57, v nichž 

před vakcínou proti obrně varují. Zdůvodňují to údajnou snahou Američanů sterilizovat 

muslimské děti. Jedná se totiž o oblasti, kde americká armáda na začátků 21. století 

zaútočila a u tamějších domorodců přetrvávají určité obavy.58 To je jeden z příkladů                 

a důkazů, že imunizaci nebrání pouze vysoké ceny vakcín, ale také mimo jiné 

neinformovanost, nebo v tomto případě klamavá osvěta. 

 

 

                                                 
57 Fatva - je forma nábožensko-právního prohlášení islámských duchovních, které zdůvodňuje či posvěcuje z 
náboženských pozic určité jednání či politiku. 
58 NEDVĚD, R. Co brání vítězství nad obrnou? [online].  
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2.3.4  Tuberkulóza 
 

Tuberkulóza je další nemocí, na kterou ročně umírá obrovské množství lidí, přestože 

vakcína byla objevena již před více jak padesáti lety. Ze všech úmrtí na tuto nemoc se             

95 % vyskytuje v rozvojových zemích, největší podíl nakažených tuberkulózou je v Africe, 

avšak největší absolutní počet je v Asii. Země bývalého SSSR zaznamenaly v 90. letech 

vysoký počet nemocných. Bylo dosaženo tak velkého čísla, že můžeme hovořit o epidemii. 

Opět se potvrzuje vztah mezi ekonomickou a sociální situaci a zdravotním stavem 

populace. Vidíme zde, jak velký vliv měla nestabilní politická situace a měnicí se 

hospodářství na míru imunizace a následnou zvýšenou nemocnost, která ovlivňuje nejen 

jednotlivce a rodinu, ale i celou společnost. 59 

 

„Podle odhadů WHO je na světě v současnosti na 1,7 miliardy infikovaných, 20 milionů 

osob má aktivní tuberkulózu, ročně dochází asi k 8 milionům nových nákaz a nemoci 

podléhá asi 3,3 milionů osob především v chudých zemích tropů. Od konce 19. století se 

výskyt tuberkulózy ve světě trvale zvolna snižoval, s nejvyšším počtem onemocnění                 

i úmrtí v rozvojových zemích.“60 

 
 

 2.4  Ekonomické aspekty vakcinace  
 
Současné studie odhadují, že jeden týden „dodatečné imunizační aktivity“ proti spalničkám 

v Keňi v roce 2002, kde bylo naočkováno 12,8 milionů dětí, přinesl výsledek ve formě 

nižších zdravotních nákladů až o 12 milionů USD v dalších 10 letech. Díky této aktivitě se 

předešlo až 3 850 000 onemocnění a 125 000 úmrtí během 10 let. Americké studie došly 

k závěrům, že každý investovaný dolar do imunizace přinese úspory v podobě nižších 

zdravotních výdajů o 2 až 27 USD. 61  

 

Ekonomové, kteří se zabývají zdravotnictvím, používají k ocenění a ohodnocení 

zdravotních intervencí a k jejich vyjádření v peněžních jednotkách dva nástroje: cost-

                                                 
59 ROZVOJOVKA. Zdraví [online].  
60 BERAN, J. a kol.. Očkování – minulost, přítomnost, budoucnost. 2005. 
61WHO. Immunization against diseases of public health importace [online].   
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effectiveness analýzu (CEA – Analýza nákladu a efektivnosti)62 a cost-benefit analýzu 

(CBA – Analýza nákladů a výnosů)63. CEA určuje náklady intervence (např. vakcinace)  

ve vztahu ke konkrétním výsledkům, např. kolik stojí zachránit určitý počet lidských 

životů nebo prevence určitého počtu onemocnění. CBA dává přímé srovnání nákladů         

a výnosů,  všem položkám přiřadí peněžní hodnotu. Tato technika ulehčuje srovnání dvou 

či více intervencí, obzvláště když se jedná o více oddělených výsledků.64 

 

Ztrátu aktivního zdravého života, kterou způsobují různé nemoci, můžeme vyčíslit pomoci 

ukazatele DALYs65. Tento ukazatel slouží také ke srovnání různých opatření a intervencí, 

kde vyjadřuje kolik USD musí být vynaloženo, aby se předešlo jednomu DALY, nebo-li 

jednomu ztracenému roku zdravého lidského života. Zjednodušeně řečeno, kolik stojí 

prevence určité nemoci. Čím menší je částka, nebo-li čím levnější intervence je, tím je 

vyšší efektivnost daného opatření.66 

 

Standardní intervence, které vedou ke snížení dětské úmrtnosti do pěti let, jsou dlouhodobě 

považovány za vysoce nákladově efektivní. Jedná se především o imunizaci, obohacení 

stravy o stopové prvky, léčba průjmových onemocnění, malárie, akutních dýchacích 

infekcí a zlepšení prenatální péče. Jako nejefektivnější z výše vyjmenovaných intervencí 

můžeme označit imunizaci, což vyplývá z následující tabulky. Imunizace je jednoznačně 

nejlevnější, k odvrácení jednoho DALYs je zapotřebí až 6x méně finančních prostředků, 

než k druhé nejlevnější intervenci uvedené v tabulce. Tyto nástroje nejen pomáhají 

k lepšímu zdraví populace, ale také šetří a posilují nedostatečné kapacity zdravotních 

zařízení. 67 

 

 

 

                                                 
62 Porovnání ceny intervence, která se snaží nemoci zabránit, s cenou intervence, která se jí následně snaží 
vyléčit (aneb prevence versus léčba) 
63 Náklady porovnáváme s výnosy ve stejných jednotkách – zdravotní výnosy v penězích je těžké vyčíslit – 
lidský život (aneb hodnota lidského života) 
64 WORLD ECONOMICS. The Value of Vaccination. [online]. 
65 DALYs (disability-adjusted life years) – kombinovaný ukazatel, který kvantifikuje dopady nemocí na 
společnost pomocí ztráty produktivních let populace, započítává se počet let ztráty života v důsledku 
předčasného úmrtí a počet let ztráty produktivního života v důsledku nemoci. Jeden DALY reprezentuje 
ztrátu jednoho roku z ekvivalentu plného zdraví.  
66  DISEASE CONTROL PRIORITIES PROJECT. Finding the Best Health Buys [online].  
67 JAMISON, DEAN T. Disease Control Priorities in Developing Countries. 2006.  
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Tab. 2.4   Srovnání efektivnosti zdravotních intervencí vedoucích ke snížení dětské  
                 úmrtnosti, 2001 (USD) 

Zdroj: Disease Control Priorities in Developing Countries. 2006.  
 

 

Milion USD vynaložených na vakcinaci může zachránit 50 tisíc až 500 tisíc DALYs a to 

v rozmezí mezi  2 a 20 USD za jedno DALYs. Pro srovnání např. stejná částka peněz 

vynaložená na prevenci proti HIV/AIDS v subsaharské Africe zachrání pouze 5 tisíc až          

20 tisíc DALYs a to za 50 – 200 USD. Jedná se již o dražší záležitost, sice méně efektivní, 

ale stálé velmi významnou. Bohaté země se díky vysoké úrovní zdravotnictví pohybují 

v jiných kategorií, např. odvrácení civilizační srdeční choroby pomoci operace nazývané 

bypass zachrání pouze 40 DALYs a stojí 25 tisíc dolarů. Nákladová efektivita konkrétní 

intervence se v různých zemích bude o něco lišit, bude záležet na místních cenách, počtu 

postižených osob, které může léčba zahrnout atd. Regionální srovnání finanční náročnosti 

k odvrácení jednoho DALYs a jednoho lidského úmrtí pomocí imunizace uvádí tabulka            

č.  2.5.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68  DISEASE CONTROL PRIORITIES PROJECT. Finding the Best Health Buys [online].  
 

Druh nemoci Kolik stojí odvrácení jednoho DALY (USD) 

Akutní respirační infekce (0-4 roky) 398 

Podvyživené dítě (0-4 roky) 42 

Dětské nemoci 39 

Imunizace 
(tuberkulóza, DPT3, obrna, spalničky) 

7 
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Tab. 2.5    Srovnání podílu plně imunizovaných dětí a náklady očkování na DALYs   
                  dle regionů, 2001 (%, USD) 

region 
Podíl plně 

imunizovaných dětí 
v daném regionu  

Odhadované náklady 
vynaložené na 

předejití jednoho 
úmrtí 

Odhadované 
náklady na předejití 

jednoho DALY 

Východní Asie a Pacifik 78 % 434 USD 85 USD 

Evropa a střední Asie 94 % 3 540 USD 395 USD 

Latinská Amerika a Karibik 86 % 1 030 USD 438 USD 

Blízký východ a severní Afrika 91 % 993 USD 166 USD 

Jižní Asie 59 % 205 USD 16 USD 

Subsaharská Afrika 50 % 205 USD 7 USD 

Zdroj: Disease Control Priorities in Developing Countries. 2006.  
 

 

V nízkopříjmových zemích, zvláště v subsaharské Africe, je celé zdravotnictví 

nedostatečně financováno. V některých zemích základní zdravotnická zařízení dostávají 

méně než 10 USD na osobu a rok, oproti požadovaným 30-40 USD, což je průměrná 

částka (konkrétně 34 USD dle zprávy WHO Macroeconomics and Health 2001), která je 

nutná na pokrytí výdajů spojených se základním zdravotním ošetřením jednoho člověka 

ročně. Rozdíly v míře financování jsou patrné z tabulky, ve které jsou uvedená průměrná 

čísla. Rozdíly mezi konkrétními státy mohou být ještě mnohem větší. 

 

Ačkoliv financování imunizace by mělo být základní národní veřejnou odpovědností, 

mnoho nízkopříjmových zemí se spoléhá na mezinárodní pomoc, což je dáno realitou         

a hospodářskou či politickou situaci dané země. V mnoha případech se v současné době 

jedná o zvyk, lenost a jistotu, že nějaká pomoc brzy přijde. Vlády rozvojových zemích 

v mnoha případech tento problém neřeší. Výsledkem pak je nestabilní financování, které je  

citlivé  na změny priorit dárců. 69  

 

 

 
                                                 
69 UNICEF a WHO. Global Immunization Vision and Strategy 2006-2015. [online].  
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Tab. 2.6  Výdaje na zdravotní péči na osobu v roce 2001 (USD, %)  

 
Zdravotní výdaje na osobu 

(USD) 
Podíl zdravotních výdajů na 

HDP země (%) 

Nízko-příjmové země 23 4,4 

Středně-příjmové země 118 6,0 

Vysoce-příjmové země 2 841 10,8 

Země v Evropské monetární 
unii 

1 856 9,3 

Svět 500 9,8 

Zdroj: Disease Control Priorities in Developing Countries. 2006.  
 

Dalším důvodem je skutečnost, že pro rozvojové země, které mají velmi nízké rozpočty, 

jsou zadlužené a potýkají se s válečným konfliktem, investice do prevence se mohou zdát 

jako nemožný luxus. V současnosti se ukazuje stále více, že relativně malé výdaje na 

imunizaci mohou přinést významný zisk v podobě lepší zdravotní situace domácností        

a výkonnějších ekonomik. „Zatímco v zemích bohatých jsou hlavní příčinou smrti nemoci 

civilizační, v chudých zemích lidé nejčastěji umírají na nemoci infekční, tedy takové, 

kterým je moderní lékařská věda schopna předcházet.“70 

 

Imunizace je vysoce nákladově efektivní a relativně levná zdravotní intervence. Celkové 

náklady na imunizaci, což zahrnuje nové vakcíny, nové technologie, výzkum atd., ale 

v blízké budoucnosti prudce porostou. Rozšíření očkovacích programů o nové vakcíny 

znamená větší nároky na  zdroje. Avšak můžeme očekávat určitý pokles nákladů, jakmile 

se na trhu objeví více druhů vakcín se stejnou účinnou látkou, konkurence na trhu zajistí 

snížení cen, ale to může trvat i několik let. K tomu musí být připočteny náklady                 

na doručování vakcín, logistiku a lidskou práci, které jsou stálé dražší. Poskytování 

očkování do vzdálených části světa bude vyžadovat dodatečné zdroje. 71  

 

                                                 
70 ROZVOJOVKA. Zdraví [online].  
71 UNICEF a WHO. Global Immunization Vision and Strategy 2006-2015. [online]. 
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První studie nákladů z 80. let poukazují na to, že náklady na plně imunizované dítě se 

velmi liší. Záleží především na způsobu a možnostech podání očkovací látky (stálé 

zdravotní zařízení, mobilní zdravotní služby, masové kampaně – viz. Příloha č. 2), místní 

náklady na personál a způsob distribuce. Odborníci došli k závěru, že průměrné náklady na 

plné proočkování dítěte v nízko příjmové zemí stojí v průměru 15 USD a zahrnuje 

očkování proti DTP3, obrně a spalničkám .72 

 

Graf 2.6    Roční náklady na plně imunizované dítě proti 6 dětským nemocem dle  
                  regionů, 2001 (USD) 
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Zdroj: Disease Control Priorities in Developing Countries.  2006. 

 

 

V polovině 90. let samotné vakcíny proti tuberkulóze, dětské obrně, záškrtu, tetanu, 

černému kašli a spalničkám stály kolem 1 USD na jedno dítě. Pokud se zahrnou i vakcíny 

proti hepatitidě B a Hib73, cena vzroste na 7-13 USD na dítě (zde nejsou zahrnuty 

administrativní náklady a sanitární vybavení) v rozvojových zemích. Jakmile jsou do ceny 

započítány i administrativní a distribuční náklady, cena se pohybuje již v rozmezí 20-40 

USD.74 

 

 
                                                 
72 WHO. Economics of immunization: a guide to the literature and other resources. [online].  
73 Haemophilus influenzae typu B (hlavní příčina zápalu plic a zánětu mozkových blan) 
74 WHO. Immunization against diseases of public health importace [online].  
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Graf 2.7    Typické složení nákladů imunizačních programů (%) 

 
WHO a GAVI. Immunization Costing and Financing: A Tool and User Guide for comprehensive Multi-Year 

Planning. 2006 
 

Nákup vakcín představuje důležitou položku ve zdravotnictví, proto určení a vývoj těchto 

cen je mimořádně pozorováno. Trh vakcín je charakterizován omezeným počtem výrobců, 

důležitou roli veřejného sektoru a velkým vlivem mezinárodních organizací (OSN, GAVI  

a dalších).75 „V současnosti jsou pro výzkum, vývoj, výrobu a zavedení na trh jedné 

očkovací látky potřebné náklady ve výši 200-400 milionů amerických dolarů. Není proto 

překvapením, že jenom největší světoví výrobci mají dostatečné finanční zdroje               

pro zavedení nových očkovacích látek. Proto je cena jedné dávky vakcíny vyšší, než se 

očekává. Drahá vakcína je pak nedostupná v nejchudších zemích. Tak vzniká a narůstá 

disproporce v používání očkovacích látek mezi bohatými a chudými zeměmi světa.“ 76 

 

Ze strany mezinárodních organizací existuje snaha rozvojovým zemím pomoci a tento 

problém řešit. Vše vychází z principu, že prevence je levnější než následná péče. Jedním 

z příkladů úspěšné pomoci je i systém vázaných cen, který zajistily pro určité produkty 

UNICEF a  The Pan American Health Organization (PAHO). Tento systém vázaných cen 

umožnil koupit vakcíny za zlomek ceny, které jsou účtovány rozvinutým zemím. To bylo 

možné jen díky tomu, že poptávka po stejných vakcínách byla jak v nízko tak i ve vysoce-

                                                 
75 WHO. Economics of immunization: a guide to the literature and other resources [online].  
76 BERAN, J. a kol.. Očkování – minulost, přítomnost, budoucnost. 2005. s. 142  



 45 

příjmových zemích a byla zde snaha jak dodavatelů, tak i vlád akceptovat dvojí ceny – 

rozvojové země platily méně, než země rozvinuté. 77  

 

Tab. 2.7      Srovnání dvojích cen v nízko-příjmových a vysoce příjmových zemích,  
                    2001  (USD) 

Cena vakcíny (USD) 

Země 
spalničky DTP3 tuberkulóza obrna 

Nízko-příjmové 14 centů 7 centů 7 centů 10 centů 

Vysoce-příjmové 15,50 USD 10,65 USD - 8,25 USD 

Zdroj: WHO a UNICEF. Update on vaccine security [online]. 
 

 

Jedním z dalších problémů vakcinace je nákladný výzkum a vývoj a je obtížné zaručit 

výrobcům, že se jim investice, které věnovali do výzkumu nových látek vrátí. Na rozdíl od 

jiných léků, které člověk potřebuje během života opakovaně, lidé potřebují pouze jednu 

dávku vakcíny. Výrobci ale potřebují dosáhnout míry návratnosti jejich investic a ustát 

konkurenčním tlakům na trhu. Právo duševního vlastnictví proto představuje šanci pro 

budoucí vývoj vakcín a společnosti jsou v této oblasti obzvláště pečliví v ochraně patentů. 

Domnívají se, že monopolní postavení je nejlepší cesta k dosažení zisku. Běžný 

(neznačkový) lék produkovaný v chudé zemi nicméně ohrožuje tyto patenty a zvyšuje 

riziko, že výrobcům se nevrátí náklady investic. Pokud farmaceutické společnosti nemohou 

zaručit návratnost jejich nákladů na výzkum a vývoj do té doby, než skončí platnost 

patentu, přestanou se tímto vývojem a výrobou zabývat, protože nebude finančně 

rentabilní.78 

 

Když Jonas Salk objevil jako první vakcínu proti dětské obrně, byl otázán, zda si tento 

vynález bude chtít patentovat. Jeho odpověď byla: „Rád bych patentoval slunce.“, čímž 

vyjádřil svůj postoj k patentování očkovacích látek. V 70. letech mnoho evropských 

společností nepatentovalo farmaceutické výrobky. V současnosti jsou práva duševního 

vlastnictví jednou z významných částí výrobního cyklu vakcíny a jejich vliv na cenu 

znázorňuje následující příklad britské firmy Biogen, která získala rozsáhlý patent 
                                                 
77 WHO. Economics of immunization: a guide to the literature and other resources. [online]. 
78 WORLD ECONOMICS. The Value of Vaccination. [online]. 
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vztahující se na všechny způsoby výroby vakcín týkajících se technologií rekombinace 

DNA. Tato firma patenty prodala společnosti Merk and Smith Kline Beecham, která začala 

vyrábět tento druh vakcín v 80. letech za 30-40 USD za jednu dávku. V roce 1993 tato 

cena díky konkurenci klesla na 1,25-2 USD. V polovině 90. let platnost patentu vypršela, 

což znamenalo, že na trh přišlo více výrobců a cena se začalo pohybovat pod hranicí          

1 USD. V současnosti cena spadla na pouhých 30 centů za dávku a na trhu je více jak       

10 výrobců, kteří tuto vakcínu vyrábějí a pět z nich jsou dodavatelé pro OSN. Nicméně 

vývoj vakcín vyžaduje nejen patentované technologie, ale také know-how, aby byla 

zajištěná důsledná výroba bezpečných a efektivních očkovacích látek.79  

 
 

 

 

 

                                                 
79 WHO. Economics of vaccine development and implementation: changes over the past 20 years                    
[online].  
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3  Iniciativy mezinárodního společenství v oblasti imunizace dětí 

 

Jednu z největších možností a výzev pro mezinárodní veřejné zdraví přináší globalizace. 

Žijeme v době, kdy je zaznamenán prudký nárůst obchodu, cestování, rychlé a snadné 

komunikace, nových kulturních vlivů a rychlého životních stylu. Hranice mezi národním    

a mezinárodní zdravím jsou čím dál tím menší nebo dokonce žádné. Na druhé straně, 

globalizace přináší i jistá rizika, snadné šíření chorob, terorismus a mnoho dalších hrozeb. 

S rostoucím pohybem lidí, s mezikontinentálním cestováním je spojené zvýšené riziko 

vzniku epidemií. Cestovatelé, uprchlíci či vyhnané osoby ze země jsou více náchylní na 

infekční  choroby a jejich pohyb přispívá k šíření nemocí do nových oblastí. Globalizace 

s sebou nese určitá pozitiva i negativa. Samozřejmě, nejhodnotnějším přispěním 

globalizace je rychlý nárůst a šíření vědomostí o možnostech kontroly nemocí a způsoby 

implementace těchto nástrojů ve velké míře. 

 

Některé zdravotní problémy překračují státní hranice a představují velké výzvy pro 

společnost, které vyžadují spolupráci na globální úrovní. Chudé země trápí v mnohem větší 

míře nemocnost a zároveň úmrtnost než země bohaté a to na nemoci, které jsou 

v rozvinutém světě považovány za banální nebo se tam již vůbec nevyskytují. Rozvojové 

země nedokážou s těmito problémy bojovat a čelit všem konsekvencím, které ze zvýšené 

nemocnosti vyplývají. Je to dáno jejich nestabilní situací, chudobou, nedostatkem 

zdravotnického zařízení, personálu, vzdělání a nízké informovanosti obyvatelstva, proto 

bohatší část světa považuje za morální povinnost těmto zemím pomoci.  

 

3.1  Evropská unie 
 
Očkování patří mezi nejefektivnější způsob pomoci rozvojovým zemím v oblasti zdraví, 

ale také v rámci celé rozvojové pomoci. Imunizace je jednou z možností, jak lze 

poskytovat rozvojovou, ale také v některých případech i humanitární pomoc. Evropská 

unie v rámci své rozvojové a humanitární politiky poskytuje chudým zemím obrovské 

finanční částky, z kterých jsou následně financovány očkovací programy mezinárodních 

agentur. Rozvojová pomoc EU je výrazem morální povinnosti a solidarity mezi bohatými  

a chudými zeměmi. Evropské společenství je přesvědčeno, že dobře poskytována pomoc, 
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zajistí ve světě stabilitu a pomůže k udržení míru, což se vrátí evropským občanům 

v podobě větší bezpečnosti. Proto se v první části této podkapitoly zaměřím nejdříve na  

rozvojovou pomoc EU obecně a teprve pak budou blíže specifikovány aktivity, které EU 

vyvíjí přímo v oblasti očkování. 

3.1.1  Rozvojová pomoc EU 
 

„Evropská unie je nejštědřejším multilaterálním donorem prostředků na rozvojovou 

pomoc. Členské země mohou vstupovat do projektů rozvojové pomoci nejen kolektivně, 

ale i samostatně nebo na bilaterální bázi. Většina členských zemí si tak střeží své právo 

prosazovat vlastní politiku rozvojové pomoci. Oblast rozvojové spolupráce je propojena     

s dalšími politikami a aktivitami Společenství, jako je společná obchodní politika, společná 

zahraniční a bezpečnostní politika, asociační politika a zemědělská politika.“80 

 

Graf  3.1  Výše příspěvku na rozvojovou pomoc dle zemí v roce 2006 (mld USD) 
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Zdroj: European Commission. EU Donor Atlas 2008 – Global [online]. 

 

Jak vyplývá z grafu, rozvojová pomoc EU je ve srovnání s jinými zeměmi několikrát vyšší 

a v roce 2006 překročila hranici 60 miliard USD. V dalších letech se předpokládá neustálý 

nárůst, jelikož se členské státy EU na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější 

vztahy v roce 2005 dohodly na dosažení cíle, který stanoví, že do roku 2010 bude 0,56 % 

HNP celé Evropské unie vynaloženo na financování oficiální rozvojové pomoci (ODA)81. 

                                                 
80 INTEGRACE. Instituce Evropské unie a politika rozvojové pomoci [online]. 
81 ODA se vztahuje pouze na veřejné zdroje.  
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Toto rozhodnutí akceptuje rozdíly v ekonomické vyspělosti svých členů, proto pro původní 

státy, tedy tzv. EU 15, je stanoven cíl 0,51 % HNP a pro státy nové byl určen nižší cíl a to 

je 0,17 % HNP. Dlouhodobým cílem mezinárodního společenství je dosáhnout 0,7 % 

HNP. Tento kvantitativní cíl v dnešní době splňuje pouze pět zemí (Norsko, Dánsko, 

Nizozemí, Švédsko a Lucembursko).82 (viz. Příloha č. 3) 

 

„Politika rozvojové spolupráce EU je zakotvena v článcích 177 - 181 Smlouvy o založení 

EHS, v konsolidovaném znění Smlouvy z Nice. Do primární legislativy EU byla tato 

oblast včleněna až v rámci Maastrichtské smlouvy z roku 1993. Rozvojová politika se 

převážně zaměřuje na: trvalý hospodářský a sociální rozvoj, integraci do světové 

ekonomiky, boj proti chudobě a upevňování demokracie, právního státu a dodržování 

lidských práv.“83 

 

Evropská rozvojová spolupráce se vyvinula z kolektivní vize Evropy, ze společných 

smluv, konvencí a rozhodnutí. Současná rozvojová politika vychází z historického vývoje, 

který byl spojen především s pomocí a snahou stabilizovat území bývalých kolonií 

členských zemí Společenství. Přes veškerou snahu se tato pomoc stala velmi složitou          

a administrativně náročnou, proto v roce 2000 byla zahájená rozsáhlá reforma v řízení 

rozvojové spolupráce, která vyvrcholila v roce 2007 a zasáhla všechny orgány činné v této 

oblasti (viz. Příloha č. 4). Jedná se především o složky Komise a to Generální ředitelství 

pro rozvoj (DEV), Generální ředitelství pro humanitární pomoc (ECHO), Generální 

ředitelství pro vnější vztahy (RELEX) a Úřad pro spolupráci (EuropeAid).  

 

Generální ředitelství pro vnější vztahy (RELEX) 

 

V čele Generálního ředitelství pro vnější vztahy stojí komisařka Benita Ferrero-Waldner, 

která společně se svým týmem koordinuje vnější vztahy Komise a tedy celé EU. Blízce 

spolupracuje především s EuropeAid, DG DEV, ECHO a s Generálním ředitelstvím pro 

obchod a s vysokým představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 

Javierem Solanou. DG RELEX nese zodpovědnost za vztahy Komise s mezinárodními 

organizacemi (OSN, OBSE, Rada Evropy) a za spravování více než 120 delegací Komise 

                                                 
82 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Zahraniční rozvojová spolupráce [online]. 
83 EUROSKOP.CZ. Vnější vztahy [online]. 
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ve třetích zemích. Pod kompetence tohoto ředitelství spadá také problematika evropské 

sousedské politiky. 

 

RELEX uskutečňuje svou práci pomoci bilaterální vztahů mezi EU a třetími zeměmi, 

kromě zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku, které spadají pod pravomoci DG DEV. 

V kompetenci RELEX jsou tyto země:. 

- evropské země, které nejsou součásti EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 

Švýcarsko), 

- země východní Evropy a střední Asie, 

- země Středního východu a jižního středozemí, 

- Severní Amerika, Latinská Amerika, Austrálie, Asie, Japonsko a Korea. 

 

Generální ředitelství pro rozvoj (DG DEV)  

 

Dalším velmi významným generálním ředitelstvím je DG pro rozvoj. Rozvoj je stálé více 

důležitou součásti vnějších vztahů EU, společně se zahraniční, bezpečnostní a obchodní 

politikou. DG DEV má na starost evropskou rozvojovou politiku ve světě a vztahy se 

zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP). Cílem tohoto generální ředitelství Evropské 

komise je podpora dobrého vládnutí (good governance), dodržování lidských práv               

a demokracie a především boj s chudobou v rozvojových zemích, kde také spadá 

problematika zdraví a očkování. DG DEV blízce spolupracuje s generální ředitelstvím pro 

humanitární pomoc (ECHO) a společně spadají pod kompetence belgického komisaře pro 

rozvoj a humanitární pomoc Luise Michela. 

 

Generální ředitelství pro humanitární pomoc (ECHO) 

 

V roce 1992 zřídila Evropská komise ECHO, které zodpovídá a finančně přispívá na 

humanitární pomoc ve světě. Od svého vzniku pomohlo milionům obětem přírodních          

a válečných katastrof mimo území EU. ECHO neorganizuje humanitární pomoc, ale 

uskutečňuje ji pomocí financování aktivit svých partnerů jako jsou agentury OSN, nevládní 

organizace (např. Červený kříž) a mezinárodní organizace. Graf níže zobrazuje výši 

ročních příspěvků v minulých letech, v roce 2007 to bylo 732 mil. EUR. Do budoucna se 
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předpokládá každoroční nárůst a v roce 2013 by výše příspěvku měla činit 875 mil EUR.84 

ECHO má dva finanční zdroje a to rozpočet EU a Evropský rozvojový fond. Finanční 

podpora Komise směřuje do více než 60 zemí světa a díky této pomoci je nakoupeno 

mnoho zboží a poskytnuto mnoho služeb, jako je jídlo, oblečení, stavba přístřešků, 

dodávky vody, poskytování zdravotních služeb (mimo jiné i vakcinace), stavba sanitárních 

zařízení či odminování polí v regionech postižených válečnými konflikty. 

 

Graf 3.2  Výše ročních příspěvků EU v rámci činnosti ECHA, 1998-2007 (mil. EUR) 
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Zdroj: EUROPA. Humanitarian aid and the European Union [online]. 

 

EuropeAid 

 

Další orgán, který se podílí na řízení vnějších vztahů EU a organizuje zahraniční pomoc je 

EuropeAid nebo-li Úřad pro spolupráci, který vznikl v roce 2001. Je to útvar Komise, který 

„spravuje programy zahraniční pomoci EU a zajišťuje poskytování rozvojové pomoci po 

celém světě. Hlavním úkolem úřadu EuropeAid je provádět programy zahraniční pomoci 

Komise, a to jak programy financované z rozpočtu EU, tak programy financované 

z Evropského rozvojového fondu.“85 

 

                                                 
84 EUROPA. European Union as a Global Partner [online].   
85 EUROPA. EuropeAid – podpora rozvoje prostřednictvím spolupráce s mnoha partnery [online].   
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Generální ředitelem EuropeAid je Koos Richelle, který je zodpovědný za celkovou práci 

úřadu, ale na spravováni se také podílejí především dva komisaři a to Benita Ferroro-

Waldner, která je zodpovědná za vnější vztahy a sousedskou politiku a komisař Louis 

Michel, v jehož kompetencích je rozvojová a humanitární pomoc. Úřad pro spolupráci 

podává pravidelné zprávy o své činnosti skupině komisařů zodpovědných za vnější vztahy 

(Benita Ferrero-Waldner – vnější vztahy a evropská politika sousedství, Louis Michel – 

rozvojová a humanitární pomoc, Peter Mandelson – obchod, Olli Rehn – rozšíření EU        

a  Joaquín Almunia - hospodářské a měnové záležitosti), v jejichž čele je předseda komise 

José Manuel Barroso. 

 

EuropeAid realizuje politiku rozvojové pomoci a usiluje o dosažení jak vlastních 

(evropských) rozvojový cílů tak i rozvojových cílů tisíciletí. Převádí rozvojovou politiku 

EU do praxe a zabývá se všemi kroky projektového cyklu (identifikace, plánování, 

implementace, monitoring, kontrola). Práce EuropeAid je rozdělená do sedmi direktorátů 

(první čtyři lze označit jako geografické), jejichž kompetence jsou rozděleny následovně: 

A. Evropa, jižní středomoří, Střední východ a sousedská politika, 

B. Latinská Amerika, 

C. Subsaharská Afrika, Karibik a Pacifik, 

D. Asie a střední Asie, 

E. Kvalita operací – zajištění kvalitní spolupráce mezi jednotlivými programy,  

F. Tématické operace – zajištění kontroly všech horizontální programů, které 

nejsou přímo spojeny s geografickými programy (např. lidská práva, 

ochrana životního prostředí, zdraví, migrace a azyl atd.) 

G. Zdroje – lidské, finanční, technické.  

 

EuropeAid je vysoce decentralizovaným úřadem, většina přípravných a implementačních 

činností je uskutečněná pomocí delegací (pracovníci Komise) přímo v rozvojových 

zemích, tedy na území příjemců pomoci, v blízkosti konečných uživatelů. Až dvě třetiny 

všech zaměstnanců pracuje přímo v rozvojových a nestabilních zemích, kterým EU 

poskytuje pomoc. 

 

V novém programovací období, které je celé ve znamení zjednodušování a snižování počtu 

finanční nástrojů, je k dispozici pro rozvojovou spolupráci celkem 10 fondů místo 35, jak 

tomu bylo v minulém období 2000-2006 (viz Příloha č. 5). Největší finanční toky jsou 
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zprostředkovány Evropským rozvojovým fondem (EDF) a Nástrojem pro rozvojovou 

spolupráci (DCI). Dohromady tvoří většinu ODA, ačkoliv jsou spravovány odlišně a platí 

pro ně odlišná pravidla, implementace těchto fondů je zajišťována Úřadem pro spolupráci, 

nebo-li EuropeAid. 

 

Evropský rozvojový fond je víceletý program řízený Generální ředitelstvím pro rozvoj a je 

financován z prostředků členských států mimo rozpočet společenství. Poskytuje základní 

pomoc 77 zemím ACP (African Caribbean and Pacific). Z tohoto fondu jsou poskytovány 

peněžní prostředky mimo jiné také na financování imunizace v těchto zemích. Na rozdíl od 

Nástroje pro rozvojovou spolupráci, který je řízen Generálním ředitelství pro vnější vztahy 

a je financován přímo z rozpočtu EU, podporuje rozvoj především v Asii a Latinské 

Americe. Společným rysem těchto fondů je jejich členění na tématické programy, které 

jsou konkrétněji zaměřeny na specifické potřeby regionů, čímž je zajištěna efektivnější 

spolupráce s národními strategiemi, která přináší lepší výsledky.  

 

3.1.2  Iniciativy EU v oblasti zdraví a imunizace 
 

Mezi tématické programy pro nové období 2007-2013 patří i program EU, který je 

zaměřen přímo na problematiku zdraví a je součástí obsáhlejší iniciativy „Investice do lidí“ 

a jeho název je „Dobré zdraví pro všechny“ („Good health for all“). Tento program je 

navržen k podpoře zdravotních systémů, ať už se jedná o národní či regionální systémy. 

Pomáhá existujícím zdravotním systémům nebo urychluje vznik a změny těchto systémů 

v zemích, kde ještě nejsou vyvinuty.   

 

Cílem tohoto programu EU je vytvořit a podpořit politickou agendu pro globální zdravotní 

iniciativy. Poskytuje také globální platformu pro identifikaci a výměnu zkušeností, inovací 

a nejlepších praktik mezi zeměmi, které čelí obdobným zdravotním problémům. Díky 

programu „Dobré zdraví pro všechny“ nabízí EU pomoc zemím s různou úrovní rozvoje     

a zvláštní pozornost věnuje zemím, jejichž indikátory v rámci rozvojových cílů tisíciletí 

jsou nejkritičtější. Tento program navazuje na aktivity EU v boji proti nemocem 

souvisících s chudobou (HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie) v rozvojových zemích a na 

podporu reprodukčního zdraví. 86  

                                                 
86 EUROPA. Targeted health support  [online] 
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„Good health for all“ se soustřeďuje na čtyři klíčové oblasti, které podporuje také DCI. 

Jedná se o tyto oblasti:  

1. Nedostatek lidských zdrojů ve zdravotnictví - reflektuje migraci zdravotního 

personálu a kvalitních lékařů z rozvojových zemích do zemí bohatého severu. 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly ve zdravotnictví způsobuje obrovskou 

bariéru v dosažení rozvojových cílů a zajištění kvalitní zdravotní péče. V této 

oblasti je zapotřebí proškolit nové pracovníky a vytvořit takové podmínky, aby ze 

své země neodcházeli.  

2. Nemoci související s chudobou – EU si v této oblasti stanovila cíl pomoci 

rozvojovým zemím a zajistit všem základní přístup k prevenci, lékům, vakcinaci     

a péči do roku 2010. V rámci této problematiky Evropská komise a členské státy 

naplánovaly všeobecný politický rámec, který mobilizuje financování a rozvíjí 

efektivní programy pomoci, které poskytují asistenci v rozvojových zemích.  

3. Choroby opomíjené a nově vznikající hrozby - např. ptačí chřipka 

4. Pohlavní a reprodukční zdraví a právo na plánované rodičovství.   

 

Současné směrnice Evropské komise pro rozvojovou politiku jsou zaměřeny na redukci 

chudoby, a to především pomocí rozvoje sociálních politik v oblasti zdraví, potravinové 

bezpečnosti, vzdělání a také díky udržitelnému hospodaření a přístupu k vodním zdrojům. 

Zdraví a vzdělání jsou součásti globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Věda               

a technologie patří také mezi priority globální spolupráce, jejíž cílem je vytvoření společné 

platformy pro ještě rychlejší výzkum nových léků a vakcín, především proti HIV/AIDS, 

malárii a tuberkulóze. Z toho to důvodu byla v roce 2002 založena The European and 

Developing Country Clinical Trials Platform (EDCTP), jenž je vlastně společné sdružení 

výzkumných pracovišť členských států.  Jedná se o jedinečnou spolupráci evropských         

a subsaharských zemí ve vývoji nových klinických intervencí v boji proti HIV/AIDS, 

malárii a tuberkulóze. Členy EDCTP je 14 členských zemí EU, Norsko, Švýcarsko a 47 

států subsaharské Afriky. Tato spolupráce pomáhá členských zemím v integraci                  

a koordinaci jejich národních výzkumných programů proti třem, s chudobou souvisejících, 

nemocem. 

 

Činnost EDCTP není financována přímo z rozpočtu EU, na financování se podílejí národní 

vlády samostatně. V roce 2006 byl zaznamenám prudký nárůst grantů, které zvýšily 
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finanční rámec o 88 % ve srovnání s rokem 2005 a to z 8,3 milionů EUR na 15,6 milionů 

EUR. Z této částky bylo 74 % věnováno přímo africkým institucím, jednotlivcům               

a projektům. Z grafu níže můžeme vyčíst, jakou mírou přispívá který stát, největší částku 

však v roce 2006 věnovala soukromá nadace Billa a Melindy Gatesových (BMGF).87 

 

Graf 3.3   Podíl na financování EDCPT, 2006 (tisíce EUR) 

 
* BMGF – Bill and Melinda Gates Foundation  

Zdroj: EDCTP.  Annual report 2006 [online]. 

 

Výše zmíněné aktivity nejsou jediným způsobem pomoci EU rozvojovým zemím v oblasti 

imunizace. EU se na tomto poli podílí především sponzorováním jiných mezinárodních 

organizací, jejichž činnost je přímo zaměřená na problematiku očkování v rozvojových 

zemích, což je obsahem dalších podkapitol této diplomové práce. 

 

3.2  Dětský fond OSN  
 
Na prvním místě ve zprostředkování pomoci pro děti a v humanitárních intervencích je 

UNICEF (Dětský fond OSN). V roce 2006 UNICEF spolupracovalo s agenturami OSN, 

vybranými nevládními organizacemi, Světovou bankou a soukromým sektorem, aby 

zajistilo dodávky pomoci v hodnotě 1,2 miliardy USD. Pomoc v naturáliích byla vyčíslená 

                                                 
87 EDCTP.  Annual report 2006 [online]. 
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na další 17 milionů USD. Jednalo se především o dávky vitamínu A, vysoce proteinové 

potraviny, vodu, sanitární zařízení a mnoho dalších potřebných výrobků. Vakcíny               

a související výrobky tvoří velký objem veškerého nákupu UNICEF. Celkem na aktivity 

spojené s imunizací bylo vynaloženo 564 milionů USD, z toho 495 mil. USD bylo na 

vakcinační látky, 48 mil. USD  na injekční stříkačky a 21 mil. USD na chladicí zařízení.88  

 
 
„UNICEF celosvětově poskytuje 40 procent z celkového množství očkovacích látek pro 

děti. V zemích, kde očkování zajišťuje, školí dobrovolné zdravotníky, organizuje národní 

očkovací dny, vyjednává období klidu zbraní v oblastech ozbrojených konfliktů, aby 

očkovací kampaň mohla být provedena. Jen např. v rámci zatím nejrozsáhlejší očkovací 

kampaně v Africe bylo proočkováno 80 milionů dětí – kampaň zahrnuje 23 zemí Afriky     

a byla provedena s pomocí více než milionu zdravotníků a dobrovolníků.“89 Další 

významnou kampaní byla a stále je globální kampaň za vymýcení dětské obrny. Počet 

poskytnutých orálních vakcín proti této zákeřné nemoci se vyšplhal na rekordní počet      

2,3 miliardy dávek, jen v Bangladéši a Nigérií bylo zapotřebí 70 milionů těchto očkovacích 

látek. 90 

 

UNICEF je sice organizací Spojených národů, avšak jeho činnost není financována 

z rozpočtu OSN. Všechny aktivity, programy, iniciativy, které vykonává v oblasti 

očkování, vzdělání, výživy atd. mohou být uskutečněny jen díky dobrovolným příspěvkům 

jednotlivců, firem, vlád, vládních či nevládních organizací. UNICEF91 vznikl po druhé 

světové válce jako dočasná organizace, nebyl části OSN a tudíž ani rozpočet OSN se na 

Dětský fond nevztahoval. Tento fakt zůstal nezměň i v současnosti, i když již vystupuje 

jako jedna z agentur Spojených národů. UNICEF, je mezivládní organizací, což znamená, 

že může „vstupovat do formálních vztahů s vládami jednotlivých zemí a může ovlivňovat, 

jakým způsobem státy zajišťují dodržování dětských práv na svém území.“92 

 

Celkový příjem UNICEF v roce 2006 činil 2,781 milionů USD, což byl nárůst o 1 % oproti 

roku 2005. Celkem 104 vlád z celého světa přispělo k této sumě, avšak to bylo o pět vlád 

                                                 
88 UNICEF. The State of  the World´s Children 20O6. 
89 DTA. Panenka dobře roste  [online]. 
90 UNICEF. The State of  the World´s Children 2006. 
91 1946 – 1953:  Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s 
Emergency Fund), od 1953:  Dětský fond OSN (United Nations Children’s Fund) 
92 ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF. Přátelé dětí UNICEF [online].  
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méně než v předchozích letech. Vládní příspěvky tvoří 58 % všech příjmů UNICEF. 

Největším vládním sponzorem je USA, které přispělo částkou 261 mil. USD, avšak 

nejštědřejším dárcem v přepočtu na počet obyvatel je Norsko (viz. Příloha č. 6). Největším 

mezivládním dárcem byla v roce 2006 Evropská komise, která poskytla 77 mil. USD. 93 

 

Graf 3.4   Podíl finančních prostředků do rozpočtu UNICEF, 2006 (%) 

 

Zdroj: UNICEF. The State of  the World´s Children 2006 

 

Významnou část příjmů UNICEF tvoří dobrovolné příspěvky veřejnosti, prodej dárkového 

zboží či přání s logem UNICEF. Jako první příklad zmíním projekt Českého výboru pro 

UNICEF „Přátelé dětí UNICEF“, který  vznikl v roce 2002. V rámci tohoto projektu 

veřejnost může přispívat měsíčně symbolickou částkou, jejíž výši si může každý zvolit dle 

svých finančních možností. Jedná se o částky 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč nebo 300 Kč. Takto 

malé částky umožní pokrytí nákladů na uspokojení nejzákladnějších potřeb dětí 

v rozvojových zemí, např. „částka 50 Kč měsíčně umožní za rok proočkovat 1 dítě proti     

6 hlavním dětským smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, 

tuberkulóza, dětská obrna) nebo ochránit 12 matek a jejich narozených dětí proti tetanu       

a komplikacím po porodu nebo zajistit školní pomůcky pro 1 dítě v neodkladné situaci 

nouze“94. 

                                                 
93 EDCTP.  Annual report 2006 [online]. 
94 ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF. Přátelé dětí UNICEF [online]. 
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Dalším projektem UNICEF, který se vztahuje přímo na imunizaci dětí, je projekt Panenka, 

který byl poprvé uveden v Itálii v roce 1988 a v České republice je od roku 2002. V rámci 

tohoto projektu lidé, kteří chtějí pomoci, šijí jednoduché panenky dle šablony, které 

následně UNICEF prodává za 600 Kč, což je částka, která představuje náklady na základní 

očkování jednoho dítěte proti 6 nemocem. Jen v České republice během 4 let (2002-2006) 

tento program přispěl částkou přes 3,5 mil. Kč na imunizaci, což zajistilo očkování téměř  

6 tisícům dětí.95  

 

3.3  Světová zdravotnická organizace 
 
Další organizací, která se podílí z velké části na poskytování imunizace ve světě je World 

Health Organization (WHO), nebo-li Světová zdravotnická organizace, která vznikla 

v roce 1948 jako organizace v rámci OSN. „Datum – 7. duben 1948 – je uznáváno jako 

datum vzniku Světové zdravotnické organizace. Od té doby se tento den na celém světě 

oslavuje jako Světový den zdraví. Od svého vzniku podporuje Světová zdravotnická 

organizace mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy 

na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality 

lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.“96 

Díky WHO, konkrétněji řečeno, díky jejímu Rozšířenému programu očkování (Expanded 

Programme on Immunization), který byl zahájen v roce 1974, míra imunizace ve světě 

výrazně vzrostla. V době zahájení tohoto programu bylo proočkování méně než 5 % dětí 

během prvního roku života proti 6 hlavním dětským nemocem, jimž lze předcházet 

očkováním. V současné době se tato míra pohybuje kolem 75 % a je odhadováno, že díky 

této aktivitě bylo zachráněno více než 20 milionů životů.97  

 

WHO koordinuje mezinárodní úsilí a monitoruje infekční choroby, jako je SARS, malárie, 

AIDS. Organizuje také preventivní programy, které zabraňují vzniku epidemiím, 

podporuje rozvoj a distribuci bezpečných, efektivních vakcín a léků. Po dvaceti letech boje 

s neštovicemi, v roce 1980, WHO vyhlásilo, že tato nemoc byla úspěšné vymýcená. 

                                                 
95 ECONNECT. České panenky UNICEF už zajistily očkování skoro 6000 dětí [online]. 
96 WHO. Základní informace [online]. 
97 UNICEF. Expanding immunization coverage [online].   
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Jednalo se o první nemoc v historii, která byla zničená pomocí lidského úsilí. WHO je na 

dobré cestě v rozvoji vakcín proti malárii a předpokládá se, že v blízké budoucnosti dojde 

k vymýcení dětské obrny. Světová zdravotnická organizace mimo jiné sestavuje seznam 

základních léků, které by měly být dostupné veřejnosti ve všech zemích světa. Kromě 

těchto aktivit WHO také organizuje mnoho jiných kampaní, které souvisí se  zdravím. 

Jedná se především o kampaň na podporu konzumace ovoce a zeleniny nebo kampaň proti 

kouření na celém světě. 

 

V oblasti imunizace WHO pracuje s velkým počtem partnerů (vlády, OSN, nevládní 

organizace atd.) a v jeho kompetencích je především: 

- podpora výzkumu a vývoje nových vakcín, 

- zajištění kvality a bezpečnosti vakcín, 

- rozvoj politik a strategií, které zajistí maximální užití očkovacích látek, 

- omezování finančních a technických bariér, které souvisejí se zavedením nových 

vakcín a technologií, 

- pomoc v osvojování si dovedností a zajištění základní infrastruktury, které jsou 

nutné pro kontrolu nemocí a jejich vymýcení.  

 

3.4   Globální iniciativy na podporu imunizace 
 
 
Velmi důležitým rysem, který pozitivně charakterizuje výše zmíněné organizace je, že 

veškerá jejich činnost, a to nejen v oblasti očkování, je prováděná ve vzájemné spolupráci. 

Je tak dosažená vyšší efektivita poskytované pomoci. Téměř u všech očkovacích programů 

se můžeme setkat se spolupráci UNICEF, WHO, Světové banky, GAVI a dalších 

organizací, jejichž činnost je financována především z vládních příspěvků bohatších států 

světa, kde je na prvním místě Evropská unie. 

 

Mezi nejvýznamnější globální iniciativy na podporu imunizace, které jsou příkladem 

spolupráce těchto organizací, jsou GIVS (Global Immunization Vision and Strategy), 

GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunization), Iniciativa proti spalničkám 

(Measles Initiative) a Globální iniciativa na vymýcení obrny (Global Polio Eradication 

Initiative). 
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3.4.1  Global Immunization Vision and Strategy (GIVS) 
 

Jako první uvedu spolupráci UNICEF a WHO, které po konzultaci s dalšími organizacemi 

sestavili Globální imunizační vizi a strategii pro období 2006-2015 (GIVS – Global 

Immunization Vision and Strategy), ve které definovali největší výzvy v oblasti imunizace. 

Touto strategii se nyní řídí všechny vakcinační aktivity a činnosti všech mezinárodních 

organizacích. Tato strategie respektuje také rozvojové cíle tisíciletí a pomáhá k jejich 

naplnění. Hlavním cílem GIVS je snížit počet úmrtí na nemoci, kterým lze předejít 

očkováním, o 2/3 ve srovnání s rokem 2000, což by znamenalo zachránění více než          

40 milionů lidských životů.98 

 

GIVS klade důraz na potřebu proočkování většího počtu dětí a dospělých, a to zároveň        

i proti více nemocem. Tento cíl zahrnuje snížení počtu dětí bez imunizace o 60 % do roku 

2010. Největšího pokroku může být dosaženo v osmi největších zemích, které  se podílejí 

téměř 2/3 na světové populaci a kde je stálé vysoké procento neočkovaných jedinců. Jedná 

se zejména o Indii, Nigérii, Indonésii, Pákistán, Etiopii, Demokratickou republiku Kongo, 

Sudán a Filipíny.99 

 

Globální strategie se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti, kterým jsou pak podřízený všechny 

další intervence. Jedná se o tyto čtyři hlavní cíle: 

1. ochránit větší počet lidí v současném, stálé se měnicím světě 

2. zavádět nové vakcíny a technologie 

3. integrovat imunizaci, další zdravotní intervence a pozorování do všech zdravotních 

systémů 

4. imunizovat s ohledem na vzájemnou globální závislost. 

 

Pokud se podaří dosáhnout cíle uvedené ve strategií, dojde k naplnění vize WHO                

a UNICEF, která předpokládá, že v budoucnu bude mít každé dítě i dospělý snadný přístup 

k vakcinaci, že více lidí bude chráněno před větším počtem nemoci. Dále je ve vizi 

uvedeno, že imunizace a související intervence obstojí i v podmínkách měnících se 

společenských hodnot a demografických trendů. Imunizace bude rozhodující intervencí 

v dosažení rozvojových cílů tisíciletí.  

                                                 
98 GAVI. Global Immunization Vision and Strategy (GIVS) [online].  
99 tamtéž 
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3.4.2  The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) 
 

Další a zároveň nejaktivnější iniciativou v oblasti imunizace, která se také řídí strategii 

GIVS,  je tzv. GAVI, nebo-li The Global Alliance for Vaccines and Immunization. Jedná 

se o jedinečnou spolupráci veřejného a soukromého  sektoru, jejíž cílem je zlepšení zdraví 

dětí v nejchudších oblastech světa a to pomocí imunizace. Partnery GAVI jsou 

mezinárodní organizace (UNICEF, WHO, Světová banka), občanská sdružení 

(International Pediatric Association), veřejné zdravotní instituce, vlády sponzorských         

i rozvojových zemích, Nadace Billa a Melindy Gatesových, představitelé farmaceutického 

průmyslu, finanční společnosti a mnoho dalších, jejichž společné úsilí, odbornost               

a finanční prostředky umožňují mnohem větší pokrok v této oblasti než kdy před tím. 

Realizace programu je výsledkem hlubší spolupráce mezi GAVI a vládami příjemců. 

Každá tato spolupráce respektuje zvláštnosti dané země v imunizačních potřebách a bere 

v úvahu úroveň a cíle národního zdravotnictví. Imunizační iniciativy GAVI jsou důkladně 

koordinovány jak místními tak mezinárodními agenturami, které poskytují pomoc. 100 

 

Obr. 3.1   Země, ve kterých pomáhá GAVI 

 
Zdroj: GAVI. Progress Report 2006 [online]. 

 

 

                                                 
100 GAVI. Innovative partnership [online]. 
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GAVI je na prvním místě v rozvoji nových nástrojů finanční pomoci pro imunizaci 

v rozvojových zemích. Využívá k tomu dva mechanismy, jejichž  způsob řízení není 

typický pro veřejné fondy, ale naopak se řídí zásadami platnými v soukromém sektoru. 

Předpokládá se, že uplatnění toho způsobu řízení pomůže překročit historické limity 

rozvojové pomoci. Jedná se o mechanismy IFFIm a AMC.   

 

IFFIm (The International Finance Facility for Immunisation) nebo-li „Mezinárodní 

finanční nástroj pro očkování vytvořený v září 2005 Francií, Itálií, Španělskem, Švédskem 

a Spojeným královstvím jako mechanismus umožňující dřívější využití zdrojů, které již 

byly přislíbeny partnerským zemím k provádění programů očkování, ve výši 4 miliardy 

EUR v průběhu deseti let“101. Tímto umožní imunizaci 500 milionů dětí a zachrání           

10 milionů životů.102 IFFIm je součástí nové finanční entity (IFF - International Finance 

Facility tj. Mezinárodní finanční prostředky), která byla navržena Velkou Británií v roce 

2005 a jejíž cílem je zdvojnásobit do roku 2015 rozvojovou pomoc. Tento mechanismus 

vychází z myšlenky, že větší finanční obnosy v rámci rozvojové pomoci umožní chudým 

zemím dosáhnout lepších hospodářských výsledků a vymanit se z chudoby, což by do 

budoucna znamenalo ukončení další pomoci rozvojovým zemím nebo alespoň výrazné 

snížení.  

 

Druhým mechanismem financování GAVI je tzv. AMCs (Advance Market Commitments). 

Cílem AMCs je přilákat soukromé investice do výroby nových vakcín pro rozvojové země, 

což uskutečňuje zajištěním nákupu těchto vakcín za předem dohodnuté ceny po určitou 

dobu. AMCs také kompenzuje náklady farmaceutickým firmám, které musely vynaložit na 

výzkum a vývoj nové vakcíny, jakmile se úspěšný výrobek dostane na trh. AMCs se 

zavázalo i k subvencování nákupu nedostupných vakcín rozvojovým zemím. Výsledkem 

všech aktivit AMC je stimulace konkurence na trhu vakcín, zdokonalování kvality             

a snižování nákladů imunizačních programů.  

 

Největší podíl na financování GAVI mají vládní příspěvky (příspěvky vlád, Evropské 

komise a IFFIm), které tvoří více než 68 % celkových příjmů. Z tabulky (viz Příloha č. 7) 

vyplývá, že nejštědřejším dárcem GAVI je soukromá nadace Billa a Melindy Gatesových 

                                                 
101 EURLEX. Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu - Financování rozvoje a účinnost pomoci - 
Problémy rozšíření pomoci Evropské unie v letech 2006-2010 {SEK(2006) 294}[online]. 
102 GAVI. Innovative funding [online].  
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(BMGF), na druhém místě jsou Spojené státy. Evropská unie se na financování podílí 

dvojím způsobem a to přímým příspěvkem Evropské komise a samostatnými národními 

příspěvky členských států Společenství. Celkem GAVI za dobu své existence přispělo na 

imunizaci více než 3 miliardami USD. Z grafu je patrné, že příspěvky do rozpočtu neustálé 

rostou, což je velmi pozitivní trend. V prvních dvou letech na činnost z 90 % přispěla 

nadace Billa a Melindy Gatesových. Za velký nárůst finanční prostředků v roce 2006 může 

IFFIm, který v tomto roce zahájil svou činnost a v současnosti tvoří větší polovinu 

celkových příspěvků.  

 

Graf 3.5  Vývoj celkových příspěvků pro GAVI v letech 1999 až 2007 
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Zdroj: GAVI. Donor contributions and commitments [online] 

 

Jedním z cílů GAVI, kromě zvýšení počtu proočkovaných dětí, je také podpora 

farmaceutického průmyslu v rozvojových zemích, vytvoření konkurenčního prostředí        

a snížení nákladů nejen na výrobu, ale především na distribuci. Doprava tvoří velkou část 

celkových nákladů imunizačních programů. Přiblížení výroby vakcín ke konečným 

příjemcům výrazně sníží náklady. V roce 2006 téměř 30 % všech vakcín, které pro GAVI 

zajišťuje UNICEF, pocházelo od výrobců v rozvojových zemích, což je velký úspěch, 

jelikož ještě v roce 2001 všechny očkovací látky byly vyrobeny v průmyslových zemích.  

Tato změna výrazně přispěla ke snížení celkových nákladů očkovacích programů, zvýšila 

ekonomickou výrobu, snížila nezaměstnanost a poskytla možnost obživy mnoha lidem 

v rozvojových zemích. 
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Graf 3.6   Podíl všech vakcín vyrobených v průmyslových a rozvojových zemích, 2006  
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Zdroj: GAVI. Progress Report 2006 [online]. 

 

 

Ovšem za největší úspěch GAVI je považován rostoucí počet dětí, ke kterým se dostala 

imunizace. GAVI, od svého vzniku v roce 2000, přispělo obrovskou mírou k výraznému 

zvýšení počtu proočkovaných dětí ve světě. To ale můžeme považovat za výsledek všech 

výše zmíněných organizací i států, jelikož, jak již bylo napsáno, GAVI je společnou 

iniciativou veřejného i soukromého sektoru. WHO ve svých odhadech uvádí, že GAVI 

podpořilo a poskytlo vakcínu DPT3 36,8 milionům dětem, umožnilo přístup 176 milionům 

dětem k novým a zatím stálé málo využívaným očkovacím látkám (proti hepatitidě B – 

žloutenka; Hib – otrava krve, zápal plic, zápal mozkových blan; žluté zimnici)103. Díky 

tomu se předešlo téměř 3 milionům úmrtí. Ve všech regionech světa se situace zlepšila. 

Největší pokrok byl dosažen v subsaharské Africe, kde se podíl plně imunizovaných dětí 

zvýšil a to z 50 na 75% za posledních 6 let a předběhl tak region jižní Asie, která se svým 

69 % pokrytím je regionem s nejhorší mírou imunizace, ale i přesto se jedná o obrovskou 

změnu k lepšímu v porovnání s mírou imunizace začátkem 80. let, kde celosvětově bylo 

dosahováno pouze 40 %. Statistické údaje obsahuje následující tabulka, ze které je zřejmý 

pozitivní pokrok ve všech regionech. Podíl plně imunizovaných dětí roste všude, byl tak 

prolomen negativní a stagnující trend 90-tých let. 

 

 

                                                 
103 Ne všech 176 milionů dětí obdrželo vakcíny proti všem 3 nemocem. 
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Tab. 3. 1   Srovnání podílu plně imunizovaných dětí v roce 2001 a 2006 (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Disease Control Priorities in Developing Countries. 2006.  
a  UNICEF. The State of  the World´s Children 2008. 2007   

 

Velkou zásluhu na poskytování očkování stálé většímu počtu dětí mají také Iniciativa proti 

spalničkám (Measles Initiative), která zahájila svou činnost v roce 2001, a Globální 

iniciativa na vymýcení obrny (Global Polio Eradication Initiative). Díky iniciativě proti 

spalničkám klesla míra úmrtnosti na tuto nemoc o 48 % v roce 2004 ve srovnání s rokem 

1999. V některých afrických zemích byl zaznamenán pokles až o 60 %, což předčilo             

i očekávání. Cílem této iniciativy je redukce úmrtí o 90 % do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000, což je podle současné situace a dosaženému pokroku cíl reálný.104 Globální 

iniciativa na vymýcení dětské obrny byla zahájena v roce 1988 a od této doby se výskyt 

dětské obrny snížil o 99 %. Na těchto příkladech je zřejmé, že spolupráce, globální pojetí 

problémů a cílená pomoc přinášejí velmi pozitivní výsledky. 

 

 

 

 

                                                 
104 MEASLES INITIATIVE. What is Measles Initiative [online]. 

Region 
Podíl plně 

imunizovaných dětí 
v roce 2001 

Podíl plně 
imunizovaných dětí 

v roce 2006 

Východní Asie a Pacifik 78 % 90 % 

Latinská Amerika a Karibik 86 % 93 % 

Blízký východ a severní Afrika 91 % 91 % 

Jižní Asie 59 % 69 % 

Subsaharská Afrika 50 % 75 % 
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Závěr 

Zdraví má velký vliv na prosperitu člověka a na růst celé společnosti. Kvalita zdravotního 

systému a rovný přístup k základním službám jsou klíčovým problémem v rozvojových 

zemích. Jsou to rozvojové země, které trpí nejvíce chudobou a zaostalosti, což úzce souvisí 

se špatným zdravotním stavem obyvatelstva. Existuje mnoho způsobů, jak zlepšit zdraví, 

kvalitu života a celkovou prosperitu společnosti. Za nejúčinnější a z hlediska návratnosti 

jednou z nejefektivnějších intervencí je považována imunizace, jelikož náklady jsou ve 

srovnání s jinými opatřeními velmi nízké a výsledky jsou dlouhodobé. Ekonomické 

analýzy ukazují,  že pokud by všechny děti světa byly očkovány, náklady by nepřekročily 

ani 0,1 % všech nákladů na zdravotní péči ve světě. Průměrné náklady na plné proočkování 

dítěte v nízko příjmové zemi se pohybují kolem pouhých 15 USD. 

 

Cílem této diplomové práce bylo vymezení problematiky zdraví a imunizace se zaměřením 

na skupinu dětí v širším kontextu sociálně-ekonomického rozvoje, komparovat současný 

stav a trendy v oblasti imunizace dětí v rozvojových zemích a následně analyzovat a popsat 

aktivity mezinárodního společenství a EU v oblasti imunizace.  

 

V současnosti na světě žije 27 miliónů dětí mladších jednoho roku a 40 milionů těhotných 

žen bez očkování. Je odhadováno, že na nemoci, kterým se dá předejít očkováním, umírá 

přes 2 milióny lidí každý rok, z toho 1,4 miliónů úmrtí postihne dětí do pěti let. Globální    

a regionální průměry zakrývají nízkou míru pokrytí v určitých regionech. Jen 

v subsaharské Africe je 17 zemí, kde  míra imunizace nedosahuje ani 50 %. Ačkoliv se 

míra proočkovanosti výrazně zvýšila během posledních třiceti let, a to až o 40 procentních 

bodů, nyní je to obtížnější. Jedná se již o populaci, která žije v těžko dostupných oblastech, 

mimo dosah zdravotních zařízení. Náklady na vakcinaci v těchto oblastech jsou vysoké.   

Za nedostatečné pokrytí imunizací může chudoba a zaostalost, které brání snadnému 

poskytování vakcín.  V chudých oblastech chybí především nutná infrastruktura, ale také 

osvěta obyvatelstva. Ale i přes tyto negativní trendy a po krátkodobé stagnaci v 90. letech 

se situace v 21. století, díky pomoci mezinárodního společenství, zlepšila ve všech 

regionech světa. Největší pokrok byl dosažen v subsaharské Africe, kde se podíl plně 

imunizovaných dětí zvýšil z 50 na 75 % za posledních 6 let a předběhl tak region jižní 

Asie, která se svým 69 % pokrytím je regionem s nejhorší mírou imunizace. Celosvětově 
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bylo dle odhadů dosaženo 79 % míry imunizace v roce 2006 (75 % míra imunizace dětí do 

jednoho roku), což je obrovský pokrok ve srovnání s mírou imunizace začátkem 80. let, 

kde celosvětově bylo dosahováno pouze 40 %. 

 

V oblasti imunizace se nejvíce angažují mezinárodní organizace UNICEF a WHO, které 

prostřednictvím svých samostatných, ale především i společných iniciativ poskytují pomoc 

rozvojovým zemím. UNICEF poskytuje celosvětově 40 % z celkového množství 

očkovacích látek. Nejvýznamnější iniciativou, která za dobu své existence v posledních 

osmi letech přispěla největší mírou, je tzv. iniciativa GAVI. Jelikož se jedná o mezinárodní 

organizace, jejich práce je možná jen díky příspěvkům členských zemí a dalších 

soukromých dárců. Evropská unie je nejštědřejším donorem rozvojové pomoci. Výše 

zmíněným organizacím přispívá přímo ze společného rozpočtu a zároveň formou 

samostatných vládních příspěvků členských zemí Společenství. EU se v této oblasti podílí 

především financováním jiných organizací, jejichž činnost je přímo zaměřená na 

problematiku očkování, ale i sama přispívá svými vlastními projekty (tématický program 

Dobré zdraví pro všechny a sdružení EDCTP) na zlepšení zdravotního stavu v rozvojových 

zemích. Tyto projekty EU však nemají tak velký rozsah a jsou zaměřeny spíše na 

poskytování podpory zdravotním systémům a vytváření mezinárodní platformy pro 

výzkum a vývoj nových vakcín. 

 
UNICEF a WHO po konzultaci s dalšími organizacemi sestavili Globální imunizační vizi  

a strategii pro období 2006-2015 (GIVS). Hlavním cílem této strategie je do roku 2015 

snížit počet úmrtí na nemoci, kterým lze předejít očkováním, o 2/3 ve srovnání s rokem 

2000, což by znamenalo zachránění více než 40 milionů lidských životů. Pokud se situace 

nezmění a bude pokračovat trend posledních let, kdy se každoročně příspěvky na 

imunizační programy zvyšovaly a počet lidí s očkováním rostl, bude tento cíl splněn.  
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CEA   Analýza nákladu a efektivnosti 
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ČR   Česká republika  

DAC   Výbor OECD pro rozvojovou pomoc 
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DCI   Nástroj pro rozvojovou spolupráci EU 

DG DEV  Generální ředitelství pro rozvoj 

DNA   nositel genetické informace 

DP   diplomová práce 
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EDF   Evropský rozvojový fond 

ECHO   Generální ředitelství pro humanitární pomoc 
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FIC   plně imunizované dítě 
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SNS   Společenství nezávislých států 
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Příloha č. 1    Rozvojové cíle tisíciletí 
 
 
1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad 

Úkol 1: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než    

              1 USD na den. 

Úkol 2: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. 

2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny 

Úkol 3: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, 

dokončit základní školu. 

3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti 

Úkol 4: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství 

a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. 

4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost 

Úkol 5: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let. 

5. cíl: Zlepšit zdraví matek 

Úkol 6: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. 

6. cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 

Úkol 7: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. 

Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných 

onemocnění. 

7. cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí 

Úkol 9: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů 

jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. 

Úkol 10: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného 

přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně.  

Úkol 11: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 

milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). 

8. cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj 

Úkol 12: Dále rozvíjet obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, 

předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, 

rozvoj a snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni). 

Úkol 13: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (bezcelní a beztarifní 

přístup pro vývoz zboží z těchto zemí; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země 

a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové 



 79 

pomoci ze strany vyspělých zemí, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.). 

Úkol 14: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních 

rozvojových států. 

Úkol 15: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím 

národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu 

u zadlužených zemí. 

Úkol 16: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie 

směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi. 

Úkol 17: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k základním 

lékům v rozvojových zemích. 

Úkol 18: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím 

výhody nových technologií především v informační a komunikační oblasti. 

  
 
 
Zdroj: ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Rozvojové cíle tisíciletí [online]. [cit. 15. prosince 2007]. Dostupné na 
Internetu: http://www.ceskoprotichudobe.cz/o-kampani/index.php?id=rozcil 
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Příloha č. 2    Náklady na plně imunizované dítě (FIC) dle různých způsobů  
                       poskytování  vakcinace (USD) 
 

 
 
Zdroj: PHR. Immunization Financing and Sustainability: A Review of the Literature [online]. [cit. 15. února 
2008]. Dostupné na Internetu: http://www.phrplus.org/Pubs/Sir40.pdf 
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Příloha č. 3    Příspěvky na rozvojovou pomoc v roce 2006 (miliard USD a % HNP) 
 

 
 
Zdroj: DAC/OECD. Final ODA Flows in 2006. [on-line] [cit 15. března] Dostupné na Internetu: 
http://www.oecd.org/dataoecd/7/20/39768315.pdf   
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Příloha č. 4     Generální ředitelství Evropské komise v oblasti vnějších vztahů 
 
  

 

 
 

 
Zdroj: OECD.  DAC Peer Review of the European Community 2007 [online]. [cit. 10. března 2008]. 
Dostupné na Internetu:  http://www.oecd.org/dataoecd/57/6/38965119.pdf 
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Příloha č. 5      Programy Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ES 
  
Období  2000 - 2006 

• Teritoriální programy:  
o CARDS (Západní Balkán) 
o TACIS (Východní Evropa a Střední Asie) 
o ALA (Asie a Latinská Amerika) 
o MEDA (Severní Afrika a Blízký Východ) 
o PHARE, SAPARD, ISPA a Předvstupní nástroj pro Turecko (kandidátské 

státy) 
o EDF (rozvojové státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří) 

• řada tématických programů, které se zaměřovaly na oblast demokracie a lidských 
práv, zdraví a sociálního rozvoje, životního prostředí, občanské společnosti, atd.  

 
Období  2007 - 2013 

• Finanční nástroje:  
o Nástroj pro předvstupní pomoc (Instrument for Pre-Accession Assistance)  
o Evropský sousedský a partnerský nástroj (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument)  
o Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation and 

Economic Cooperation Instrument) 
o Finanční nástroj pro podporu demokracie a lidských práv (Instrument for 

the Promotion of Democracy and Human Rights) 
o Nástroj pro stabilitu (Instrument for Stability)  
o Finanční nástroj pro spolupráci v jaderné bezpečnosti (Instrument for 

nuclear safety cooperation) 
o Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a ostatními 

vysokopříjmovými státy (Instrument for cooperation with industrialised and 
other high-income countries and territories) 

• Tématicky zaměřené programy: 
o Investice do lidí  

� Dobré zdraví pro všechny: 
� Vzdělávání, znalosti a dovednosti: 
� Rovnost žen a mužů: 
� Jiné aspekty lidského a společenského rozvoje: Kultura, 

Zaměstnanost a sociální soudržnost, Mládež a děti 
o Životní prostředí a udržitelné řízení přírodních zdrojů, včetně energie 
o Účast nestátních subjektů a místních orgánů na rozvoji 
o Zajišťování potravin 
o Migrace a azyl 

Zdroj: CzechTrade. Programy ZRS ES v období 2007 – 2013 [online]. [cit. 15. února 2008]. Dostupné na 
Internetu: http://www.sanceprofirmy.cz/zahranicni-rozvojova-spoluprace/programy-ZRS-ES-obdobi-2007-
20013/ 
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Příloha č. 6    Příspěvky zemí do UNICEF 

Pořadí 20-ti nejštědřejších zemí přispívajících do rozpočtu UNICEF dle typu 
příspěvku, 2006  

20 nejštědřejších zemí podle výše vládních 
příspěvků 

20 nejštědřejších zemí podle výše národních 
příspěvků 

Pořadí Země Pořadí Země 

1. USA 1. Japonsko 

2. Velká Británie 2. Německo 

3. Norsko 3. Nizozemí 

4. Japonsko 4. USA 

5. Švédsko 5. Francie 

6. Nizozemí 6. Itálie 

7. Kanada 7. Velká Británie 

8. Dánsko 8. Španělsko 

9. Španělsko 9. Švédsko 

10. Austrálie 10. Švýcarsko 

11. Irsko 11. Belgie 

12. Finsko 12. Jižní Korea 

13. Francie 13. Kanada 

14. Švýcarsko 14. Finsko 

15. Itálie 15. Hong Kong 

16. Belgie 16. Dánsko 

17. Německo 17. Austrálie 

18. Lucembursko 18. Portugalsko 

19. Nový Zéland 19. Řecko 

20. Jižní Korea 20. Island 

 
Národní příspěvky per capita do rozpočtu UNICEF, 2006 (USD)   
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Zdroj: UNICEF. The State of  the World´s Children 2006. 1. vydání. New York: UNICEF, 2005. 143 s. 
ISBN-13: 978-92-806-3916-2 
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Příloha č. 7    Veřejné i soukromé příspěvky do GAVI 
 
Celkové příspěvky do rozpočtu GAVI za období 2000-2007 (USD) 
 

Země Částka v USD 

Austrálie 10 000 000 

Kanada 148 727 565 

Dánsko 17 051 196 

Evropská komise 6 109 640 

Francie 18 659 114 

Německo 11 208 400 

Irsko 18 829 160 

Lucembursko 2 775 765 

Nizozemí 120 664 898 

Norsko 291 892 593 

Švédsko 53 095 896 

Velká Británie 121 562 308 

USA 421 812 000 

Celkem 
příspěvky vlád a Evropské komise 

1 242 388 535 

IFFIm 953 000 000 

GMBF   987 838 000 

Světová banka 1 500 000 

Další soukromí dárci 8 031 392 

Celkem 
Soukromý sektor 

997 369 392 

Celkem 3 192 757 927 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: GAVI. Donor contributions and commitments [online]. [cit. 10. března 2008]. Dostupné na Internetu: 
http://www.gavialliance.org/support/donors/index.php 
 


