
 
 

Jarní zasedání VH NSZM ČR 2018 

ZÁPIS   
 

 

Místo a datum jednání: Praha, Magistrát HMP 
25. dubna 2018 

Zpracovala: Radka Švíková, vedoucí úseku Kanceláře NSZM ČR 

Za správnost: Petr Švec, ředitel NSZM ČR 

Ověřeno: Marie Kudrnová (Havlíčkův Brod) 
Kateřina Dubská (Bystřice) 

Přítomni  
Členové NSZM ČR – statutární a pověření zástupci  

Kraj Jihomoravský – Simona Svitáková (koordinátorka) 

Kraj Liberecký – Ivana Hujerová (koordinátorka) 

Kraj Moravskoslezský – Petr Strakoš (koordinátor) 

Kraj Vysočina – Petr Holý (pověření) 

Město Brno – Ivana Draholová (koordinátorka) 

Město Havlíčkův Brod – Marie Kudrnová (koordinátorka) 

Město Hodonín – Ladislav Ambrozek  (místostarosta)   

Město Chrudim – Šárka Trunečková (koordinátorka) 

Město Jihlava – Rudolf Chloupek (primátor) 

Město Kopřivnice – Miroslav Kopečný (starosta) 

Město Letovice – Bohuslav Kuda (zastupitel)  

Město Litoměřice – Petr Hermann (zastupitel) 

Město Štětí – Miroslav Andrt (místostarosta) 

 

 

Město Třebíč – Rudolf Chloupek (pověření) 

Město Třeboň – Petra Mejdrechová (koordinátorka) 

Město Úštěk – Pavel Mašata (koordinátor) 

Město Vsetín – Pavel Pelc (pověření) 

MČ Praha 8 –  Jana Martínková (pověření) 

MČ Praha 12 – Jiří Hladovec (koordinátor) 

MČ Praha 15 – Milan Ducko (místostarosta) 

MČ Praha 20 – Lenka Tomsová (koordinátorka) 

Praha-Dolní Počernice – Zbyněk Richter (starosta) 

Praha – Dolní Měcholupy – Jiří Jindřich (starosta) 

Obec Bolatice – Herbert Pavera (starosta) 

mrg. Letovicko – Bohuslav Kuda (pověření) 

DSO Hlučínska – Herbert Pavera (pověření) 

 

Zasedání VH se účastnili další zástupci členských municipalit  

a subjektů asociace NSZM ČR bez pověření k hlasování.  

Počet oficiálně zastoupených členských municipalit  

26 ze 130 členů NSZM ČR  

Ředitel a Kancelář NSZM ČR  

Petr Švec (ředitel NSZM ČR)  
Radka Švíková (vedoucí úseku Kanceláře NSZM ČR), Kateřina Dolejšová, Eva Poláčková, Markéta Lexová, Adéla Petrová, Ondřej Kačaba a další 
pracovníci Kanceláře. 
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Program zasedání 

BOD ČAS BODY ZASEDÁNÍ MATERIÁLY 

 10:00 
Úvod Valné hromady  

▪ informace ředitele NSZM ČR 

  

10:15 
- 

12:00 

Otevřený diskusní blok Národní sítě Zdravých měst ČR 

ZDRAVÍ OBYVATEL  –  TÉMA PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 2018  
Akce probíhá pod záštitou Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR 

 
12:30 Zahájení zasedání Valné hromady NSZM ČR 

 
12:40 Představení nových členů asociace NSZM ČR 

 
13:00 Plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání Valné hromady 

I. 13:10 

Stav NSZM a služby pro členy  

▪ Stav asociace NSZM ČR, Služby NSZM pro členy 
▪ Průzkum spokojenosti členů NSZM 
▪ Aktuální Harmonogram akcí NSZM 

 
 
- Průzkum spokojenosti členů NSZM 2017 
- Harmonogram akcí NSZM 2018 

II. 13:30 

Národní a mezinárodní aktivity NSZM 

▪ Spolupráce NSZM 
(ministerstva, odborné instituce, 
WHO, národní sítě Zdravých měst v Evropě, ICLEI, Energy-Cities) 

 

III. 13:50 

Hospodaření a provoz NSZM  

▪ Zpráva revizní komise NSZM ČR 
▪ Zpráva auditora k hospodaření NSZM 
▪ Účetní závěrka NSZM ČR 
▪ Členské příspěvky NSZM 

 
- Hospodaření NSZM 2017 
- Účetní závěrka 2017 
- Členské příspěvky 2019 

IV. 14:15 Výroční zpráva NSZM ČR - Výroční zpráva NSZM 2017 

V. 14:30 Různé, diskuse 

 15:00 Závěr zasedání Valné hromady  

 

Průběh zasedání 

• Diskusní blok:  
„Zdraví obyvatel – téma před komunálními volbami“ 

V rámci zasedání Valné hromady proběhl dopolední otevřený diskusní blok k problematice zdraví obyvatel. Petr Švec, 
ředitel NSZM ČR, zahájil tuto část stručnými informacemi k aktuálnímu stavu a činnostem asociace NSZM ČR. 
Následovaly prezentace odborných partnerů NSZM. 

Po úvodním vstupu ředitele NSZM se ujal slova MUDr. Stanislav Wasserbauer z regionálního pracoviště SZÚ v Jihlavě, 
který se ve své prezentaci věnoval otázce, jak je pro komunálního politika využitelné téma zdraví.  Zdůraznil důležitost 
analýz a hodnocení zdravotního stavu obyvatel. Závěrem sdělil, že vedení měst, obcí a regionů se ne vždy daří 
využívat komunikační potenciál, který v sobě téma zdraví a zdravotního stavu nese.  Současně připomenul, že obce 
disponují řadou nástrojů, jak zdravotní stav svých obyvatel ovlivnit – dotační programy, projekty a osvětové kampaně 
na podporu zdraví a zdravého životního stylu, veřejná fóra s diskusním stolem ke zdraví ad. 

https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/02_wasserbauer_praha_nszm_25.4.18_final.pdf
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Následně vystoupil ředitel KHS Libereckého kraje Vladimír Valenta, který na konkrétním příkladu karcinomu prsu u žen 
v Libereckém kraji ilustroval souvislosti mezi včasnou prevencí, dostupností relevantní zdravotnické péče a také 
komplexním screeningem tohoto onemocnění. 

Předsedkyně Národní sítě podpory zdraví, Kateřina Janovská, se ve své prezentaci zabývala tématem co a jak mohou či 
nemohou města a obce ovlivnit zdravotní politikou obce. Nejprve připomenula základní determinanty zdraví, zmínila 
také alarmující poměr mezi investicemi vynaloženými na léčbu nemocí a na prevenci (v ČR jen 3%). Uvedla, že 
z pohledu obcí je základem systémový přístup, na jehož počátku stojí analýza rizik a znalost zdravotního stavu 
obyvatel.  Teprve na tuto analýzu může navázat zdravotní plán či politika, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dobré 
zdraví obyvatel. Kromě podpory zdravého životního stylu formou kampaní, osvěty či pozitivních vzorů je také třeba, 
aby obce pečovaly o své prostředí (příprava na demografické změny, změnu klimatu, prevence kriminality ad.). 
Příklady těchto řešení lze nalézt například v Galerii udržitelného rozvoje, internetovém rozcestníku, který provozuje 
Národní síť Zdravých měst. 

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ladislav Dušek seznámil účastníky se zdroji dat pro hodnocení 
ukazatelů zdraví na regionální a místní úrovni. Představil Národní zdravotnický informační systém (NZIS), který 
v posledních letech prodělal zásadní proměnu. Jedná se o jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v 
němž jsou shromažďovány a zpracovány osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, 
ministerstev a od poskytovatelů zdravotních služeb. V poutavé prezentaci uvedl současný stav tohoto informačního 
systému, další směřování jeho vývoje a možnosti provázání dat do území – zejména na krajskou úroveň. 
 
Veškeré prezentace i fotogalerie z diskusního bloku jsou dostupné na:  
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/zdravi-obyvatel-tema-pro-obce-a-kraje-diskuzni-setkani-2018.  

.  

 

 
 

• Uvítání Valné hromady, noví členové NSZM ČR 
Účastníky zasedání Valné hromady NSZM uvítal Petr Hermann, předseda NSZM, který dále řídil průběh jednání.  
Předseda požádal o představení přítomné zástupce municipalit, které vstoupily nebo vstupují jako noví členové 
do Národní sítě Zdravých měst ČR v období od minulého zasedání VH v Praze. 

 

• Oficiální zahájení zasedání Valné hromady NSZM ČR 
Předseda zahájil zasedání VH. Předseda konstatoval, že VH v počtu 26 přítomných zástupců municipalit není dosud 
usnášeníschopná (nutná nadpoloviční většina činila 66 ze 130 členů). Předseda proto zahájil náhradní zasedání VH,  
kdy je Valná hromada v souladu se Stanovami NSZM usnášeníschopná při aktuálním počtu přítomných členů. 
V průběhu jednání počet hlasujících mírně kolísal dle počtu hlasujících aktuálně přítomných v jednací místnosti. 

  

https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/03_efektivita-hzds-a-zp-cama.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/03_efektivita-hzds-a-zp-cama.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/04_praha-nszm-25_4_18-final.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/04_praha-nszm-25_4_18-final.pdf
http://www.dobrapraxe.cz/
https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/05_zdrava_mesta_dusek.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/05_zdrava_mesta_dusek.pdf
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/zdravi-obyvatel-tema-pro-obce-a-kraje-diskuzni-setkani-2018


JVH NSZM ČR 2018  
Z á p i s 

 

 4 

VH následně schválila Program zasedání a obsazení pracovních orgánů VH NSZM 

- pracovní předsednictvo: Petr Hermann (Litoměřice), Rudolf Chloupek (Jihlava), Miroslav Kopečný (Kopřivnice)   

- návrhová komise: Herbert Pavera (Bolatice), Bohuslav Kuda (Letovice)  

- ověřovatelé zápisu: Marie Kudrnová (Havlíčkův Brod), Kateřina Dubská (Bystřice) 

Předseda dále pověřil Kancelář NSZM k zajištění pracovních funkcí v rámci zasedání VH 

- zapisovatelka: Radka Švíková a skrutátorka: Markéta Lexová. 

[Související usnesení č. 1-I,II / JVH-2018] 

 

• Bod VH. Plnění usnesení Valné hromady NSZM  
Předseda uvedl bod „Plnění usnesení VH“. Ředitel přednesl informaci o plnění usnesení ke dni konání VH a sdělil,  
že všechny úkoly vyplývající z usnesení či zápisu VH jsou splněny. 

VH vzala informace na vědomí.  

[Související usnesení č. 2 / JVH-2018] 

 

• Bod I. Stav NSZM a služby pro členy  
Předseda uvedl bod „Stav NSZM a služby pro členy“. Ředitel prezentoval informace ke stavu asociace.  

Stav asociace NSZM – členové 

VH vzala na vědomí členství MČ Praha-Dolní Měcholupy a schválila členství statutárního města Ostrava. 

VH vzala na vědomí ukončení členství municipalit v NSZM ČR: město Rožmitál pod Třemšínem, město Adamov. 

VH vzala na vědomí aktuální stav členské základny NSZM, který je s uvedenými změnami 130 municipalit a dalších 
subjektů (celkový počet členů je shodný se stavem k 1. lednu 2018), s regionálním vlivem na 2 160 měst a obcí, ve 
kterých žije 5,418 mil, obyvatel, tj. 52 % populace ČR. 

[Související usnesení č. 3–I, II, III, IV  / JVH-2018]  

 
Průzkum spokojenosti 

Ředitel informoval Valnou hromadu o výsledcích průzkumu spokojenosti členů NSZM ČR za rok 2017. Průzkum proběhl 
v lednu a únoru 2018. Zapojilo se 50 členů, primárně byli k vyjádření osloveni politikové ZM. Všichni účastníci 
průzkumu vyjádřili, že jsou s fungováním a službami asociace „spokojeni“ nebo „spíše spokojeni“. Průměr hodnocení 
spokojenosti je při známkování stylem školní známky: 1,25. Dílčí připomínky členů jsou využity ke zlepšení aktivit  
a služeb asociace. 

[Související usnesení č. 4  / JVH-2018]  

 
Harmonogram celostátních akcí NSZM ČR 2018 

Ředitel informoval o akcích NSZM, které jsou v plánu do konce roku 2018. Upozornil zejména na celostátní konferenci, 
která proběhne v jiném termínu, nežli bylo v předchozích letech obvyklé. Účastníci VH dostali tištěnou verzi 
harmonogramu NSZM, který je zároveň dostupný na: www.nszm.cz/harmonogram.  

Do konce roku 2018 proběhnou tyto akce: 

• Setkání Zdravých krajů, 15. 5. 2018 v Brně  

• Chytré a udržitelné město, 22. 5. 2018 v Praze 

• Letní škola NSZM, 6. - 8. 6. 2018 v Rožnově pod Radhoštěm   

• Zasedání Rady NSZM, 6. 6. 2018 v Rožnově pod Radhoštěm (po ukončení programu 1. dne letní Školy) 

• Zasedání Rady NSZM, 13. 9. 2018, v Kopřivnici od 18 h. (POZOR, ZMĚNA TERMÍNU) 

• Podzimní škola NSZM, 31. 10. - 2. 11. 2018 v Břeclavi 

• Podzimní Valná hromada NSZM, 31. 10. 2018 v Břeclavi od 16 h. (v návaznosti na podzimní Školu) 

• 25. Konference NSZM ČR, 24. ledna 2019 v Praze (POZOR, ZMĚNA TERMÍNU) 

 [Související usnesení č. 5  / JVH-2018]  

http://www.nszm.cz/harmonogram
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Služby a metodická podpora členům NSZM z projektů asociace  

Na Školách NSZM, e-mailově, na webinářích i osobních konzultacích jsou průběžně nabízeny služby, nástroje  
a metodická podpora NSZM, které v souvislosti s projekty mohou členové asociace zdarma a bez kofinancování 
využívat: 

- podpora pro veřejná Fóra Zdravých měst a regionů, vč. možnosti využívání pocitových map pro veřejná fóra členů 
NSZM, ve spolupráci s UPOL; ve spolupráci s předsednickým ZM Litoměřice podpora pro Školní fóra; pomoc při 
zavedení je nabízena všem Zdravým městům 

- metodická podpora pro integraci metod kvality, zavedení procesního řízení a zásobníků projektů s hodnocením 
UR pro 20 Zdravých měst (tzv. Portfolio),  

- vznikají široce využitelné ukázkové politiky, strategie, koncepce či metodiky v tématech udržitelného rozvoje, ve 
spolupráci s 5-8 členy NSZM (dokončeno či rozpracováno: zdravotní politika - Vysočina; adaptace na změny klimatu 
- Chrudim; kulturní plánování - Jihlava, Litoměřice; kvalita bydlení - Benešov; finanční řízení - Dačice)       

- dále je aktualizována „Metodika pro hodnocení udržitelných měst“ - návod a online systém pro zpracování Auditů 
udržitelného rozvoje. NSZM aktualizaci zajišťuje ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a expertním týmem, který 
propojuje 30-40 odborníků za jednotlivá témata UR. Probíhají workshopy k úpravě Metodiky pro další typy 
municipalit a regionů: kraje, městské části, MAS a malé obce. Další rozsáhlá aktualizace Metodiky je plánována na 
rok 2020;  

- zpracování a oponentura Auditů UR probíhá online za využití DataPlánu NSZM, kde je k dispozici inspirativní  
porovnání Auditů UR mezi nejpokročilejšími městy. NSZM průběžně organizuje tým expertů a hradí jejich 
spolupráci pro Zdravá města, obce, regiony; je v přípravě automatizovaná online sada dat pro území – indikátorů 
pro jednotlivé členy NSZM, ve spolupráci s ČSÚ, ÚZIS, IPR ad. 

- města mají k dispozici akreditovaný vzdělávací program NSZM pro úřad, zaměřený na udržitelný rozvoj, kvalitu 
veřejné správy (vč. MA21 a dalších metod), na strategické řízení, participaci i další systémová témata dle zájmu 

- dle celoročního harmonogramu probíhají 1x měsíčně webináře NSZM jako průběžná konzultační platforma pro 
pracovní diskuse mezi Kanceláří NSZM a koordinátory z jednotlivých ZM o zkušenostech a problémech při realizaci 
programu Zdravé město, obec, region 

- všichni členové mají dle zájmu k dispozici online nástroje NSZM: Zásobník projektů vč. hodnocení vlivu na UR, 
Pasport budov vč. energetiky, Dotační systém města.  

 

• Bod II. Národní a mezinárodní aktivity NSZM ČR 
Předseda uvedl bod „Národní a mezinárodní aktivity NSZM“. Ředitel navázal s podrobnými informacemi. 

Hlavní aktivity NSZM na národní úrovni 

Asociace spolupracuje s řadou ministerstev, s nimiž je v aktivním kontaktu. Mezi důležité resortní partnery NSZM patří 
zejména:  

- Ministerstvo vnitra – uznává dlouhodobé zkušenosti a výsledky asociace a z toho důvodu ministerstvo pověřilo 
NSZM dlouholetým projektem „Mozaika“ ke vzdělávání obcí, strategickému řízení, kvalitě územní veřejné správy 
(vč. metody MA21) a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj - viz „Projekty a projektová spolupráce“.   

- Ministerstvo pro místní rozvoj – asociace v roce 2011 vytvořila a průběžně spravuje celostátní Databázi strategií 
fungující na technické bázi systému DataPlán NSZM. Databáze na základě usnesení vlády slouží k evidenci strategií 
i jejich vazeb s operačními programy EU v ČR. 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí – s asociací je v kontaktu nejen ohledně čerpání evropských zdrojů v rámci 
běžících projektů OPZ, ale například také v souvislosti s problematikou odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

- Ministerstvo životního prostředí – pokračuje diskuse k návrhu snížení administrativní zátěže v rámci metody 
MA21. NSZM tento návrh již dříve schválila Valnou hromadu a předložila k dalšímu řešení na platformě Pracovní 
skupiny pro MA21. Návrh byl na PS MA21 představen, nebyl však dále podrobně diskutován, neboť se MŽP 
nejprve rozhodlo komplexně zanalyzovat situaci MA21 v ČR. Kromě uvedeného návrhu NSZM dlouhodobě usiluje  
i prosazení toho, aby pokročilí uživatelé MA21 byli právoplatnými členy PS MA21 s hlasovacím právem.  

NSZM je dále členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), kde v posledních měsících nastala zásadní změna. 
Odbor pro udržitelný rozvoj, který chod RVUR organizačně a odborně zajišťoval byl přesunut z Úřadu vlády na 
Ministerstvo životního prostředí. V této souvislosti v čele RVUR nahradil premiéra ČR ministr životního prostředí. 
Strukturální změny se dotkly i jednotlivých výborů RVUR. Výbor pro municipality, jemuž dosud předsedala NSZM, bude 
přesunut pod gesci MMR.  NSZM a SMO mají být v rolích místopředsedů výboru. 

http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2319163n
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2319790n
http://mistniagenda21.cz/metodikaUR
http://mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani
https://www.zdravamesta.cz/cz/akreditovany-vzdelavaci-program-nszm-cr-principy-udrzitelneho-rozvoje-v-navaznosti-na-strategicke-planovani-a-kvalitu-zivota
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/webinare-nszm
http://databaze-strategie.cz/
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Významné finanční zdroje pro členy NSZM 

Asociace NSZM se svými informace a službami nadále snaží, aby členové v maximální míře využívali aktuální významné 
možnosti financování pro Zdravá města, obce a regiony, na jejichž otevření v Česku se NSZM aktivně podílela. 

V březnu 2018 byly vyhlášeny nové grantové výzvy OPZ, využitelné pro Zdravá města, obce a regiony. Pokračuje 
výrazná systémová finanční podpora v rámci výzev OP Zaměstnanost (v gesci Ministerstva vnitra, zajišťuje MPSV). 
Výzva OPZ č. 080 v plánovaném objemu 271 mil. Kč s předložením žádostí do 15. 6. je zaměřena na oblast efektivní 
veřejné správy. Jednotlivé dotace v max. výši 10 mil. Kč s 5 % kofinancováním. Je opět možné čerpat podporu na široké 
aktivity Zdravých měst a regionů - např. strategické plánování a řízení, projektové řízení, MA21 i další metody kvality, 
ad. Souběžně probíhá obdobná výzva OPZ č. 118 pro hl. město Prahu a její městské části.  

O těchto aktuálních velkých výzvách z OPZ byli informováni všichni členové NSZM. V rámci jarních akcí asociace 
proběhly již dvě prezentace MPSV s možností rozsáhlých individuálních konzultací pro jednotlivé členy NSZM. Další 
prezentace v tomto duchu je plánována na letní Školu NSZM v Rožnově p. Radhoštěm. 

Souběžně probíhá spolupráce NSZM s MŽP v oblasti podpory pro Pakt starostů (Covenant of Mayors) v oblasti klimatu  
a udržitelné energetiky.  

Průběžně Kancelář NSZM rozesílá informace o zahraničních grantech a možnostech projektových partnerství se 
zahraničními municipalitami a asociacemi (zejména Energy Cities a ICLEI).  

Spolupráce NSZM na mezinárodní úrovni  

Ředitel NSZM informoval o proběhlém únorovém summitu starostů a primátorů Zdravých měst v Kodani. Více 
informací k akci zde. A zároveň uvedl, že právě v těchto dnech má NSZM svého zástupce na mezinárodní setkání sítí 
Zdravých měst, které hostí turecké město Antalya. Na jednání jsou mj. vyjednávány podmínky pro fungování 
jednotlivých národních sítí Zdravých měst v následujícím období.  

Mezinárodní program Zdravé město WHO v roce 2018 oslaví 30 let své existence jako nejstarší evropské inciativy  
k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života na úrovni municipalit a regionů. k tomuto výročí proběhne velká 
evropská konference 1. - 4. října 2018 v Belfastu. Členové NSZM ČR byli vyzváni k účasti na této významné konferenci 
a k zaslání námětů na vlastní prezentace.  

Významným mezinárodním partnerem je pro NSZM také asociace Energy Cities, s níž asociace aktuálně realizuje 
2 projekty k tématu udržitelné energetiky na místní úrovni (vazba na Pakt starostů a primátorů ad.). Jedná se  
o zásadního partnera pro případné budoucí projekty v rámci evropských komunitárních programů.  

 [Související usnesení č. 6 / JVH-2018]  
 

• Bod III. Hospodaření, řízení a provoz NSZM ČR  
Předseda uvedl bod „Hospodaření NSZM, řízení a provoz“, předal slovo řediteli, který přednesl informace  
k podkladovým materiálům k tomuto bodu, které byly předem rozeslány. 

Projekty a projektová spolupráce NSZM  

V roce 2017 byl dokončeny tyto projekty: 

• „Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí“ 
(zdroj: FEO Program švýcarsko-české spolupráce – MŽP/SFŽP) / probíhal od 07-2015 do 12-2017/ 

• „Databáze strategií – podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení (etapa 2017)“  
(zdroj: MMR – dotace NNO) / probíhal od 01-2017 do 12-2017 /  

Nadále probíhají projekty: 

• „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“  
(zdroj: ESIF – OPZ výzva č. 19 - MPSV/MV) / probíhá od 10-2015 do 09-2021 / 

Projekt se zkráceným názvem Mozaika je dosud nerozsáhlejším projektem NSZM ČR. Přináší nové zásadní 
příležitosti pro služby a zdokonalování metodické podpory členům NSZM. Systémový národní projekt, který 
byl doporučen ze strany MV, je zaměřen na kvalitativní a kvantitativní rozvoj postupu k udržitelnému rozvoji  
a kvalitě veřejné správy, mj. prostřednictvím podpory inovací v jednotlivých municipalitách. V rámci 
projektových aktivit probíhá aktualizace a typová rozšíření „Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje“  
a veškeré související expertní práce pro Audity UR. Dále se rozšířil on-line systém hodnocení dopadu projektů 
měst na udržitelný rozvoj či metodická podpora pro systémovou integraci („Portfolio“) metod kvality  
a procesní řízení k UR. Dále je financován vznik ukázkových analýz či strategických materiálů v konkrétních 

https://www.esfcr.cz/vyzva-080-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-118-opz
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/cs/
https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2395786n
https://www.healthycitiesbelfast2018.com/
http://www.dataplan.info/index.shtml?apc=r2308007t
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členských municipalitách – koncepce adaptací na změny klimatu, zdravotní plány, kulturní koncepce, finanční 
řízení ap. Projekt od roku 2018 uhradí i další související aktivity jako například facilitaci veřejných fór, 
tematické akce, Konference či Školy NSZM. Odborným partnerem projektu je Univerzita Karlova;  
dále je formou DPČ a DPP najímána velká skupina expertů pro zabezpečení výstupů projektu.        

• Projekt „Energy Cities – Renewables Networking Platform“  
(zdroj: Energy Cities ve spolupráci s Evropskou komisí) / probíhá od 07-2017 do 12-2018 /  

Projekt se zkratkou EC-RNP je finančně menším projektem. Po několika letech přestávky je dalším v řadě 
mezinárodních projektů NSZM ČR. Přináší spolupráci s evropskou asociací Energy Cities, jejím členem je NSZM 
již několik let. Aktivity NSZM v rámci projektu jsou zaměřeny na propagaci obnovitelných zdrojů energie  
na úrovni měst v Česku a na Slovensku.  

Nově v roce 2018 startují projekty: 

• Projekt „Databáze strategií – podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení (etapa 2018)“  
(zdroj: MMR – dotace NNO) / bude probíhat od 01-2018 do 12-2018 /  

Projekt navazující na předchozí etapu vývoje a provozu Databáze strategií – viz předchozí stránka.  

• Projekt „Energy Cities – Mainstream the Covenant of Mayors in Member States“  
(zdroj: Energy Cities ve spolupráci s Evropskou komisí) / bude probíhat od 01-2018 do 12-2019 /  

Projekt se zkratkou EC-CoM je finančně menším mezinárodním projektem, další příležitostí ke spolupráci 
s evropskou asociací Energy Cities. Aktivity NSZM v rámci projektu jsou zaměřeny na propagaci „Covenant of 
Mayors“ - Paktu starostů a primátorů k udržitelné energetice, v Česku i pro partnery ze Slovenska. Partnerem 
projektu je Sdružení energetiků měst a obcí – SEMMO. 

Valná hromada vzala na vědomí informace o aktuálních a připravovaných projektech NSZM a pověřila ředitele 
předložením dalších projektových žádostí v případě vhodných podmínek pro financování aktivit NSZM. 

[Související usnesení č. 7-I,II / JVH-2018]       

Zpráva Revizní komise NSZM a výrok auditora k hospodaření NSZM ČR 2017 

Předseda Revizní komise, Miroslav Andrt (město Štětí) informoval Valnou hromadu o zasedání Revizní komise a jejím 
výroku, který je uveden v materiálech: 

 „Revizní komise NSZM ČR nemá připomínky k hospodaření NSZM ČR za rok 2017 a doporučuje Valné hromadě NSZM 
ČR schválení Roční účetní závěrky za rok 2017 bez výhrad.“  

Dále ředitel seznámil Valnou hromadu s výrokem auditorské společnosti, který je uveden v materiálech: 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky asociace Národní síť Zdravých měst České republiky („asociace“) sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisků a ztráty za rok končící 31. 12. 2017  
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o asociaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.  

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv asociace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů  
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“  

FIZA, a.s., Auditorská společnost, Číslo oprávnění: 0377  

 [Související usnesení č. 8-I,II / JVH-2018]       

Hospodaření NSZM ČR 2017 

Ředitel představil materiál s celkovým přehledem hospodaření za rok 2017, který je doplněn o přílohy: 

„Výsledek hospodaření NSZM 2017“, „Rozpočtové opatření R-I-2017, Souhrn rozpočtových opatření,  
„Soupis majetku NSZM k 31.12.2017“ a „Zpráva Revizní komise za rok 2017".  

Hospodaření NSZM v roce 2017 bylo vyrovnané – celkový objem výnosů i nákladů: 15 274 tis. Kč. Účetní roční výnosy 
jsou formálně nižší (13 830 tis. Kč), protože do ročního financování jsou zahrnuty zálohy z projektů. 
Provozní náklady asociace se podařilo pokrýt ze 71 % z externích projektových zdrojů.  

 [Související usnesení č. 9 / JVH-2018] 
 

http://www.energy-cities.eu/
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Účetní závěrka NSZM ČR 2017 

Ředitel představil Roční účetní závěrku NSZM 2017. Daň z příjmu za rok 2017 nebyla vyměřena, vzhledem k typu 
zdrojů (projektové zdroje) a k nekomerčnímu statutu NSZM.  

Valná hromada schválila Roční účetní závěrku NSZM ČR 2017 bez výhrad.  

[Související usnesení č. 10 / JVH-2018]       
 
Členské příspěvky NSZM ČR 2019 

Ředitel připomenul stručně pravidla pro platbu členského příspěvku v asociaci NSZM ČR na rok 2019, která jsou 
meziročně beze změn. 

Valná hromada schválila platbu příspěvků dle uvedených pravidel. 

a. Termín platby: nejpozději do 31. ledna 2019. 

b. Výše platby: viz přehledová tabulka.  

c. Doplňkové pravidlo: Obcím 1. stupně, mikroregionům a MAS nejsou poskytovány služby v místě, s výjimkou 
ukázkových a pilotních postupů nebo projektových aktivit NSZM.  

Přehledová tabulka: Výše platby členského příspěvku v asociaci NSZM na rok 2019 

TYP MUNICIPALITY  1. ROK ČLENSTVÍ  
2. ROK ČLENSTVÍ  

A DÁLE  

Obec 1. stupně do 2000 obyvatel bez příspěvku bez příspěvku 

Obec 1. stupně nad 2000 obyvatel bez příspěvku 1,90 Kč / 1 obyvatele 

Obec 1. stupně nad 2000 obyvatel, pokud je součástí členského 
mikroregionu nebo MAS 

bez příspěvku bez příspěvku 

Obec 2. nebo 3. stupně (město) 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 5 000,- 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 99 000,- 

Město zapojené do Evropské sítě ZM WHO 5 000,- 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 50 000,- 

Městská část do 5000 obyvatel 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 5 000,- 
1,90 Kč / 1 obyvatele 

Městská část nad 5000 obyvatel 5 000,- 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 99 000,- 

Mikroregion bez příspěvku 3 000,- 

Mikroregion, jehož součástí je členská obec  
2. nebo 3. stupně, event. platící obec 1. stupně 

bez příspěvku bez příspěvku 

Místní akční skupina (MAS) 5 000,- 5 000,- 

Hlavní město Praha  99 000,- 99 000,- 

Kraj  99 000,- 99 000,- 

 

[Související usnesení č. 11 / JVH-2018]       
 
 
 

• Bod IV.  Výroční zpráva NSZM ČR 2017  

Ředitel představil Valné hromadě materiál Výroční zpráva NSZM ČR 2017. 
Materiál obsahuje veškeré shrnující aktivity a výstupy asociace, je vhodný pro 
propagaci NSZM i jejích členů. Komentoval vybrané akce a aktivity NSZM 
uvedené v materiálu, jehož výtisk účastníci VH na místě obdrželi.  

VH schválila Výroční zprávu NSZM ČR 2017 
/ na webu: výroční zpráva    
 
[Související usnesení č. 12 / JVH-2018] 

 

https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2093790t
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• Různé 
Předseda Petr Hermann představil zkušenosti se zapojováním mladé generace. Pilotní zkušenost ze Zdravého města 
Litoměřice je aktivně šířena do dalších Zdravých municipalit. Předseda Hermann se těchto akcí osobně účastní jako 
metodický garant, a to jak ve fázi jejich přípravy, tak ve fázi realizace samotné akce. 
 
Doporučeno je pořádat časově navazující řadu aktivit: školní fóra ve všech ZŠ, celoměstské mladé fórum a následně 
velké veřejné fórum se stolem mladých. Tento celoroční model práce, který se v Litoměřicích velmi osvědčil, doporučil 
předseda i dalším zástupcům Zdravých měst. 
 
Předseda poděkoval za spolupráci všem politikům a koordinátorům Zdravých měst, kde školní a mladá fóra proběhla. 
Zároveň ocenil výbornou spolupráci s řediteli zapojených škol. Doporučil účastníkům VH, aby se do této aktivity dle 
svých možnosti zapojili. Na webu NSZM lze shlédnout harmonogram školních a mladých Fór a je zde vidět, že je o akce 
velký zájem.  
 
 
Předseda závěrem poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady, Magistrátu hl. m. Prahy  
za hostitelství a Kanceláři NSZM za organizační zajištění akce. 
 
 

Přílohy zápisu  

− Přehled usnesení ze zasedání Valné hromady NSZM dne 25. dubna 2018 v Praze. 
 

 

Schválil: Marie Kudrnová (Havlíčkův Brod)  
               
 
 

Schválil: Kateřina Dubská (Bystřice)  
              

Podpis: 
 
 
 

Podpis: 

Úředně ověřeno: Úředně ověřeno: 

 
 

https://www.dataplan.info/cz/home/fora-mlada

