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ÚVOD
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abychom Vám v předkládané výroční zprávě představili stručný přehled činností Národní sítě Zdra‑
vých měst České republiky a zejména pak výběr těch nejdůležitějších aktivit za rok 2016.
Součástí Národní sítě Zdravých měst se nově stalo 8 měst, obcí či městských částí, a tak k závěru roku 2016
tvoří asociaci 130 municipalit, ve kterých žije 52 % populace ČR. Zároveň jsme rádi, že stoupá i kvalita našich
členů - z hlediska hodnocení tzv. Auditů udržitelného rozvoje, dosažené úrovně místní Agendy 21, ale i dal‑
ších metod řízení kvality. Členové navzájem sdílí své osvědčené postupy a získávají řadu prestižních národ‑
ních i mezinárodních ocenění napříč jednotlivými tématy.
V roce 2016 se výrazně rozrostl počet „střípků“ a dobrých praxí v Galerii udržitelného rozvoje jako hlavní‑
ho inspiračního portálu NSZM. Drží se nadále zájem o Fóra Zdravých měst i samotná účast na nich, roste
zájem o pořádání tzv. mladých a školních fór. Zdravé obce, města i regiony zavádí řadu inovací, jako jsou
participativní rozpočty či pocitové mapy, řeší nová témata jako například adaptace na klimatické změny či
systémové plánování v kultuře.

Mgr. Petr Hermann
předseda NSZM ČR

Nadále jsme se snažili vylepšovat ty nejoceňovanější služby, zejména pak individuální konzultace v místě
či konzultace distanční. Výrazně jsme se zaměřili na oblast integrace metod kvality a nabídli jsme metodickou
pomoc „šitou na míru“ jednotlivým městům právě v oblasti propojení metod řízení kvality i postupů strate‑
gického plánování či řízení procesů. Zkvalitnili jsme interní prostředí pro spolupráci s koordinátory i politiky
Zdravých měst, nabídli několik novinek v systému DataPlán NSZM.
Stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2016 uskutečnili řadu akcí a velice nás těší vzrůstající zájem a cel‑
ková účast více než 1000 zájemců.
Na národní úrovni bychom rádi připomenuli spolupráci na poli působnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj,
zejména při přípravě dokumentu ČR 2030 a předsednictví NSZM ve Výboru pro udržitelné municipality. Těší
nás etablování Databáze strategií, kterou pro Ministerstvo pro místní rozvoj provozujeme - počet strategií
dosáhl rekordního počtu 500 a samotný portál od uvedení do provozu zaznamenal již 93 tisíc návštěv.
Prohloubila se spolupráce s Ministerstvem vnitra, rozvinuli jsme partnerství s řadou střešních asociací, ne‑
ziskových organizací a dalších odborných institucí. Na mezinárodním poli a mezi sítěmi Zdravých měst sdru‑
žených pod hlavičkou Světové zdravotní organizace OSN patříme v mnoha ohledech mezi ty nejaktivnější.

Ing. Petr Švec
ředitel NSZM ČR

Všem našim členům i partnerům děkujeme za dosavadní spolupráci, inspirace a podporu a věříme, že rok
2017 bude nadále úspěšný a přinese řadu nových podnětů i stabilizaci úspěšných aktivit.
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NSZM ČR má 130 členů, s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí,
ve kterých žije 5,441 milionu obyvatel (52 % populace ČR)
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Adamov, Bolatice, Bory, Boskovice, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Brno, Břeclav, Březina,
Český Brod, Česká Lípa, Dačice, Dobříš, Havlíčkův Brod, Hlučín, Hodonín, Humpolec, Chelčice,
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Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Mšeno, Nové Město na Moravě, Nový
Jičín, Okříšky, Opava, Orlová, Pelhřimov, Pištín, Počátky, Poděbrady, Praha 4, Praha 7, Praha
8, Praha 12, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha–Dolní Počernice, Praha–Libuš,

Praha–Slivenec, Prachatice, Prostějov, Přeštice, Příbram, Rokytnice nad Jizerou, Rosice, Rožmitál
pod Třemšínem, Rudíkov, Říčany, Sázava, Skotnice, Strakonice, Strančice, Strašín, Strážek,

Šlapanice, Šternberk, Štětí, Tábor, Telč, Telnice, Třebíč, Třeboň, Turnov, Uherské Hradiště, Uherský
Brod, Ústí nad Labem, Úštěk, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Velké Meziříčí, Velký Beranov,
Věžnice, Vřesina, Vsetín, Vyžlovka, Zákolany, Zlaté Hory, Znojmo
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

... řekli
O SVÉM
ZDRAVÉM
MĚSTĚ

NSZM ČR je mezinárodně certifikovanou asociací měst, obcí a regionů. Ve Zdravých městech,
obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, co v praxi znamená strategické plánování a říze‑
ní s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života.
Ačkoliv tento program má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména
projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.

... dokážeme
lépe strategicky
plánovat a řídit
... naučili jsme se lépe
komunikovat s občany
i partnery města
... díky síťové spolupráci
máme řadu inspirací
a osvědčených praxí

Pohled do historie i současnosti
OSN Světová zdravotní organizace (WHO)
startuje mezinárodní Projekt Zdravé město
WHO Healthy City Project a přizývá nejvýznamnější
evropské metropole. Projekt se brzy etabluje ve více
než 30 zemích v Evropě i mimo ni.

Přijat dokument
Agenda 21 na
Summitu Země
(Rio de Janeiro).

Jedenáct aktivních starostů v ČR zakládá Národní síť Zdravých
měst České republiky (NSZM ČR) jako jedinou municipální
asociaci v ČR, která má ve svém statutu systematicky podporovat
praktickou realizaci hodnot: udržitelný rozvoj, zdraví a kvalita
života v podmínkách měst, obcí a regionů.

1988

1992

1994

Ocenění pro NSZM ČR

Přijata Agenda 2030
a Cíle udržitelného
rozvoje (SDGs)
Tuto síť tvořilo
na 130 měst,
obcí a regionů.

2015
2000

Titul „Světový
projekt EXPO 2000.“

ZdravaMesta.cz

2003

2004

2006

Cena
Ministra
životního
prostředí.

Získání
akreditace
Ministerstva
vnitra jako
vzdělávací
instituce.

Finále ceny OSN za
prosazování kvality
ve veřejné správě (UN
Public Service Awards)
a Cena Ministerstva vnitra
za inovaci v územní veřejné
správě.

2016

Řízení asociace
Řídicím orgánem NSZM ČR je Rada, kterou tvoří zástupci politické reprezentace členů asociace.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

V čele stojí předseda a místopředsedové. Kontrolním orgánem je Revizní komise složená ze
zástupců členských municipalit. Rada se schází společně s Revizní komisí 4× v roce, předkládá

WEB
ZdravaMesta.cz

8

návrhy Valné hromadě, složené ze všech zástupců členů. Průběžné aktivity a provoz asociace
zajišťuje Kancelář NSZM ČR pod vedením ředitele NSZM ČR. Ředitel je národním koordinátorem
Projektu Zdravé město WHO v ČR.

HealthyCities.cz

JARNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY NSZM ČR
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CO NABÍZÍME
ZASTŘEŠENÍ VÝZNAMNOU MEZINÁRODNÍ AUTORITOU - DOBRÁ VIZITKA
VŮČI ZAHRANIČÍ I DOMÁCÍM PARTNERŮM
KONZULTACE A POMOC V OBLASTI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
METODICKÁ POMOC V OBLASTI ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI, PARTICIPACE
A KOMUNITNÍHO ROZVOJE
ODBORNÁ PODPORA A EXPERTNÍ KONZULTACE V DÍLČÍCH TÉMATECH
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A KVALITY ŽIVOTA
SÍŤOVÁ SPOLUPRÁCE, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A DOBRÉ PRAXE V ČR I ZAHRANIČÍ
VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKCE

16

ÚČAST NA PILOTNÍCH AKTIVITÁCH ASOCIACE I PARTNERŮ
E‑MAILOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS V MNOHA OBLASTECH

PODPORA PRO PROJEKTY ČLENŮ (ODBORNÍ PARTNEŘI, DOPORUČENÍ,
INFORMACE O ZDROJÍCH, PREZENTACE VÝSTUPŮ)

MEDIÁLNÍ PROPAGACE A PODPORA ZAJÍMAVÝCH AKTIVIT ČLENŮ

Služby v číslech
Osobní konzultace pro členy

106

Fóra pro veřejnost / počet účastníků
Mladá a Školní Fóra

14

5
Akreditované vzdělávání 12
Mezinárodní akce a jednání 4
Celostátní akce k dobré praxi

10

FOTOGRAFIE Z AKCÍ NSZM ČR

57 / 4 493
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KVALITNÍ ROZVOJ ZDRAVÝCH MĚST,
OBCÍ A REGIONŮ

ZDRAVÉ MĚSTO, OBEC, REGION
udržitelný rozvoj, zdraví a strategické řízení
REALIZACE
efektivní činnost
(výsledek systému)

Projekty a aktivity pro kvalitu života,
zdraví v souladu s principy udržitelného rozvoje

ŘÍZENÍ PROCESŮ
v rámci
obce/regionu

SYSTÉM
STRATEGICKÉHO
ŘÍZENÍ

SYSTEMATICKÁ
PODPORA
ZDRAVÍ

METODIKY
pro nastavení
místního systému

Audity UR
Participace

Zdravotní
plány

ZÁKLAD
mezinárodní
dokumenty
(závazky ČR)

ČR 2030
SDGs (Cíle UR OSN)

UDRŽITELNÝ
ROZVOJ

12

Udržitelný rozvoj a podpora kvality

"MÍSTNÍ AKCE"

Zdraví 2020

KVALITA
ŽIVOTA

ZDRAVÍ
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Metodika NSZM
sada metodických návodů
a doporučení  pro Zdravá města,
obce a regiony
Metodika.ZdravaMesta.cz
Benchmarking

– Profily ZM a MA21
porovnání podmínek, postupů
a inspirací z praktické realizace
programů ZM a MA21
ZdravaMesta.cz/profil
Metodika hodnocení

udržitelných měst
návod na zpracování Auditů UR
MistniAgenda21.cz/
metodikaUR

Audity udržitelného rozvoje
přehledné porovnání stavu
měst v 10 oblastech hodnocení
udržitelného rozvoje
MistniAgenda21.cz/
audit-ur-porovnani

Členové jsou metodicky vedeni k uplatňování principů udržitelného rozvoje v praxi a k za‑
vádění metod řízení kvality v rámci svých úřadů. NSZM doporučuje metodu místní Agenda 21
(MA21), která je zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj, má svá kritéria, je snadno měři‑
telná, „žebříček“ obcí a regionů lze sledovat ve veřejně přístupné Databázi MA21 (www.ma21.cz).
Nedílnou součástí MA21 je reálné naplňování a propagace principů společenské odpovědnosti
organizací (CSR).
Metodicky vedeme naše členy ke vhodné integraci MA21 s dalšími metodami a nástroji
řízení kvality (ISO, EFQM, CAF, CSR, BSC, procesní řízení ad.) a v souladu s metodickými doporu‑
čeními Ministerstva vnitra. Od roku 2016 zájemcům poskytujeme v této oblasti konzultace, vzdělá‑
vání i realizační pomoc na míru a dle požadavků daného úřadu díky projektové aktivitě s názvem
„PORTFOLIO pro integraci systémů řízení kvality“.
Pro oblast strategického plánování a řízení doporučujeme mj. jako analytický vstup tzv. Audi‑
ty udržitelného rozvoje. Návodem pro jejich zpracování je v roce 2016 aktualizovaná Metodika
hodnocení udržitelných měst, kterou NSZM vytvořila ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a ce‑
lostátním týmem expertů. Od roku 2016 jsou Audity veřejně přístupné v našem on-line systému,
města mohou porovnávat své postupy i výsledky v různých tématech.

Podpora zdraví
V souladu s metodickými doporučeními Světové zdravotní organizace
(WHO) a Strategií Zdraví 2020 aktivizuje NSZM ČR své členy k systémové pod‑
poře zdraví. Spolupracujeme s českou Kanceláří WHO v Praze, Ministerstvem
zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, Ústavem zdravotnických informa‑
cí a statistiky a jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi.
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Místní Agenda 21
metoda řízení kvality
pro města, obce a regiony

A

co a jak měřit | kde sledovat | kde se inspirovat

A

AUDITY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
A KRITÉRIA MA21

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Metodika hodnocení
udržitelných měst

D

B

Zdravá města, obce a regiony v Databázi MA21
Kategorie „A“ (nejpokročilejší)
Chrudim, Litoměřice

D

Auditudržitelnéhorozvoje
prorealizátoryMA21v ČR

C

verze 2017

70

www.zdravamesta.cz

Centrum pro otázky životního prostředí
www.czp.cuni.cz

Materiáljepodpořenz Programušvýcarsko‑českéspolupráce.

snižování znečištění
vodních toků pro zlepšení
stavu moří a oceánů

rovný přístup
k základním
službám a
dostupnost
infrastruktu- bezpečné,
ře včetně
výživné a
rovný
chudých a dostačující
přístup ke
ohrožestravy
zdravotní péči a
ných
snižování nepříznivých
dopadů měst na
zdraví
kvalitní vzdělávání
a osvěta pro všechny
věkové skupiny

čistota vody a sanitace pro
všechny jako předpoklad
zdraví

snižování zátěže a zvyšování
odolnosti a adaptace na
změnu klimatu

prosazování genderové
rovnosti ve všech
sférách

odpovědná
spotřeba a výroba
léčiv k boji s antibiot- plánování kvalitní
ickou rezistencí pro zdravější primární
zdravotní
města, pro
péče bezpečný a aktivní život v čis- předpoklad
tém pros- rovného přístředí tupu ke zdravotním službám
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47 realizovaných

tematických Auditů UR

partnerství jako zajištění
prostředek zdravotních
naplnění
potřeb
posílení
řešení příčin
Cílů UR
chudých
role místních
a následků
institucí k řeše- relevantních
všech forem
ní národních pro zdraví
podvýživy
kvalitní
podpora
Cílů UR
zdraví a prevence
vzdělání pro
všechny pro zlepšení
nemocí díky zdravému
zdraví a rovný
přírodě blízkému
přístup ke
prostředí
boj
zdraví
ochrana a obnova
proti genderovým
mořských zdrojů pro
nerovnostem včetně
bezpečnou a zdravou výživu
násilí na ženách
ochrana zdraví před dopady
změn klimatu
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Zdravých měst, obcí
a regionů v Databázi MA21
v kategoriích D – A

C

B

KVALITNÍ ROZVOJ
V ČÍSLECH

prosazování
udržitelných
zdrojů energie
zaměstpodpopro kvalitní
ra vědy a nání ve
život
zdravotnictví
výzkumu
a produkce jako hybatel
dostupných ekonomického
růstu
a základních
zdravotních
výrobků

UKÁZKA NOVÝCH MATERIÁLŮ A INTERPRETACE VYBRANÝCH CÍLŮ UR

podpora
globální
vytváření odpovědnosti
efektivních
na místní
institucí pro
úrovni
participativní
rozhodovaní
ochrana
ekosystémových
služeb ve městě
a jeho okolí

udržitelné
hospodaření se
zdroji a nakládání
aktivní
s odpady
přístup
k posilování
územní
soudržnosti podpora
udržitelné
industrializace

přístup
k bezpečné a
cenově dostupné
pitné vodě a
sanitaci pro
upřednost- všechny
ňování využití
čisté energie

podnikání pro
hospodářský růst
a podpora
důstojné práce
pro obyvatele

12

míst se zpracovaným
či aktualizovaným
Zdravotním plánem
či profilem

6

míst zapojených
do aktivity Portfolio pro
integraci systémů řízení
kvality

30 míst se zpracovaným

Profilem Zdravého města
a MA21

67

metodických listů
v rámci Metodiky NSZM

Kategorie „B“ (velmi pokročilí)
Kopřivnice, Křižánky, Vsetín

	Kategorie „C“ (středně pokročilí)
Bolatice, Bory, Břeclav, Český Brod, Dačice, Havlíčkův Brod, Hlučín, Hodonín, Jihlava, Jilemnice,
Klatovy, Krnov, Letovice, Liberec, MAS Opavsko, MAS Rozkvět, Mladá Boleslav, Moravská Třebová,
Moravskoslezský kraj, Mšeno, Opava, Orlová, Praha-Dolní Počernice, Praha-Libuš, Praha-Slivenec,
Praha 12, Praha 18, Praha 20, Praha 21, Praha 7, Praha 8, Prachatice, Prostějov, Štětí, Tábor, Třebíč,
Třeboň, Turnov, Ústí nad Labem, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Věžnice (HB),
kraj Vysočina, Zbyslavice, Znojmo
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Kategorie „D“ (start – začátečníci)
Adamov, Benešov, Benešov nad Ploučnicí, Boskovice, Březina, Dobříš, Kroměříž, Lípa, Mariánské
Lázně, Nový Jičín, Pelhřimov, Praha 4, Praha 10, Říčany, Rosice, Šlapanice, Uherský Brod, Úštěk, Vítkov

Zdravá města, obce a regiony se zpracovanými Audity UR
Kategorie A
(komplexní audit v 10 oblastech rozvoje) – Chrudim, Litoměřice

Kategorie C
(tematické audity v oblastech dle výběru municipality) – Hodonín, Jihlava, Opava, Praha 20, Praha 21,
Štětí, Tábor, Valašské Klobouky, Vítkov, MAS Rozkvět

VÝROČNÍ ZPRÁVA NSZM ČR 2016
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INTERNETOVÉ NÁSTROJE
PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Databáze strategií
… není pouze národní knihovnou strategických dokumentů, ale je sofistikovaným databázovým
systémem stojícím na platformě DataPlánu NSZM. Má za cíl zlepšit a propojit strategické řízení
na všech úrovních veřejné správy v ČR.
Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle, opatření a další parametry od mezinárodní
úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň.
Databáze je tak využívána i jako nástroj pro kohezní politiku ČR.

WEB
Databaze‑Strategie.cz
DataPlan.info
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Databáze obsahuje

534 aktuálních strategií
17 mezinárodních
211 národních
166 krajských
4 oblastních (MAS, mrg.)
136 místních
359 archivovaných strategií
83 718 návštěv/rok

WEB

16

ZdravotniPlan.cz

ŠKOLENÍ K DATAPLÁNU NSZM

HealthImpact.cz

Databáze strategií je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, její provoz a vývoj zajišťuje
Národní síť Zdravých měst ČR.

DataPlán NSZM
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… je náš unikátní informační portál a systém pro řízení k udržitelnému rozvoji, uživatelsky jed‑
noduchý on‑line systém bez nutné SW instalace
... veřejně prezentuje např. termíny a výstupy desítek veřejných setkání po celé ČR (Fóra Zdravých
měst a „10P“, mladá a školní fóra), porovnání podmínek a úspěšnosti postupů ZM v praxi, strate‑
gie a koncepce, indikátory apod.
... v interním prostředí nabízí komplexní podporu nejen pro práci koordinátora ZM (vzdělávání,
termíny, kontakty ad.), ale NOVĚ jsou připravovány nástroje např. pro evidenci majetku města
s propojením na energetický management, nástroj pro správu dotačních titulů a mnohé další.

ZdravotniPlan.cz a HealthImpact.cz

Pro odborníky z oblasti zdraví i zástupce měst, obcí a regionů provozujeme specializovaný por‑
tál ZdravotniPlan.cz. Umožňuje třídit cíle schválených plánů a strategií dle cílů mezinárodních
dokumentů Zdraví 2020, Zdraví 21 i témat udržitelného rozvoje.

V roce 2016 jsme do testovacího provozu spustili také odborný portál HealthImpact.cz. Health
Impact Assessment (HIA) je praktická metoda pro posouzení potenciálních dopadů politik, pro‑
gramů nebo projektů na zdraví obyvatel, zejména ohrožených nebo znevýhodněných skupin. Do‑
poručení jsou formulována pro zpracovatele, rozhodovatele a další zúčastněné strany, s cílem
maximalizovat pozitivní účinky návrhu dokumentu na zdraví a minimalizovat jeho negativní zdra‑
votní dopady. Oba portály vznikly ve spolupráci s českou Kanceláří WHO v Praze.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NSZM ČR 2016
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PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
WEB
ZdravaMesta.cz/forum
ZdravaMesta.cz/mladeforum

57 Fór Zdravých měst / 4 493 účastníků

Plánovací akce k celkovému rozvoji daného místa. Účastníci vytipovávají „10P – Desatero priorit“
dané obce či regionu, které jsou následně ověřovány anketou či průzkumem.
Zástupci NSZM ČR akce zdarma facilitují a metodicky vedou jejich přípravu.

14 Mladých a Školních Fór

Plánovací akce pro žáky, studenty či čerstvé absolventy k celkovému rozvoji daného místa
či na konkrétní téma, např. zaměstnanost.

PILOTNÍ AKTIVITY PRO ČLENY
NSZM ČR v roce 2016 nabídla zdarma svým členům mimo standardní služby i řadu zajímavých
pilotních aktivit.

Adaptace na klimatické změny

16

V roce 2016 využilo Zdravé město Chrudim bezplatnou nabídku NSZM na vytvoření strategie
adaptace na změny klimatu, tzv. CHRUDapt. Materiál vzniká ve spolupráci s městským úřadem
i jeho partnery (veřejnost, NNO, odborné instituce, firmy). Zahrnuje podrobnou analýzu, důraz je
ale kladen na návrhovou část a konkrétní ukázky a inspirace z praxe, stejně jako na přenositelnost
do dalších míst.

Kultura

„Analýza kulturně‑společenského zázemí města“ s vazbou na strategický plán a územně analytické
podklady se začala zpracovávat ve Zdravém městě Jihlava. Cílem je shromáždit data pro tvorbu
tzv. kulturních klastrů, zrealizovat urbanistický průzkum města a poskytnout poklady pro kultur‑
ní strategii. Zdravé město Litoměřice zahájilo přípravu „Metodiky evaluace kulturních akcí“, obě
aktivity jsou hrazeny z projektových zdrojů NSZM.

Zdraví

Zdravý Kraj Vysočina a Zdravá města Valašské Meziříčí, Litoměřice, Kopřivnice, Kroměříž,
Krnov a MČ Praha 13 využily v roce 2016 odborných konzultací hrazených NSZM k přípravě
a vyhodnocení zdravotních plánů. Ty jsou součástí koncepčních dokumentů kraje/města a řeší
oblast podpory zdraví v konkrétních podmínkách a na základě zmapovaného zdravotního stavu
místní populace (zdravotní profily).

Pocitové mapy

WEB
ZdravaMesta.cz/metodika

18

ZdravaMesta.cz/publikace

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA LITOMĚŘICE

V roce 2016 dále NSZM nabízela tzv. „pocitové mapy“, které vznikají během Veřejného fóra. Poci‑
tové mapy vychází z konceptu GeoParticipace, přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru
informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NSZM ČR 2016
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AKCE
2016

SETKÁNÍ KE SDÍLENÍ INSPIRACÍ
3 Školy Zdravých měst

02

dvou a půldenní akreditované vzdělávací kurzy pro koordinátory a politiky;

Setkání
Zdravých krajů

sdílení zkušeností, praktické nácviky, tréninky před kamerou...

03

Webinář

Setkání
Zdravých MČ Prahy

04

Diskuse: Kvalitní
bydlení ve městech
Webinář
Valná
hromada

Jarní škola

·

březen – Jarní škola (Litoměřice)

·

červen – Letní škola (Chrudim)

·

listopad – Podzimní škola (Krnov)

4 osvětové a diskusní akce

05

·

únor – Setkání Zdravých krajů

·

březen – S
 etkání Zdravých městských částí Prahy

·

duben – Diskusní setkání na téma „Kvalita bydlení ve městech“

·

květen – Tematická sekce: Strategické řízení a kvalita měst

Letní škola

09

Webinář

Webinář

12

16

celostátní setkání k vybraným tématům udržitelného rozvoje a kvalitě měst a obcí

Sekce:
Strategické řízení
a kvalita měst

06

UČÍME SE NAVZÁJEM

9 akreditovaných kurzů

11
Podzimní škola
Valná
hromada

Konference NSZM
Webinář

„Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“
·

Adamov, Klatovy, Letovice, Praha 12, Praha 21, Rokytnice, Rosice, Třeboň, Znojmo

5 webinářů

on-line interaktivní metodický a konzultační seminář pro koordinátory
·

únor, duben, červen, září, prosinec

1 výroční Konference Národní sítě Zdravých měst ČR
přehlídka nejúspěšnějších místních Agend 21

WEB

20

ZdravaMesta.cz/akce

FOTOGRAFIE Z AKCÍ NSZM ČR

·

prosinec – Praha

VÝROČNÍ ZPRÁVA NSZM ČR 2016
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INSPIRACE ON-LINE

16

288 tematicky členěných
příkladů z 82 míst v ČR
i zahraničí

2 835

publikovaných
střípků – drobných projektů,
inspirativních akcí či aktivit

Jako doplněk určený pro
jednotlivé cílové skupiny pak
provozujeme průřezové te‑
matické portály s inspiracemi,
plány a partnery:
Města přátelská seniorům
Město mladým
Město a pohyb

Cíleně vyhledáváme a propagujeme příklady dobré praxe - osvědčené postupy a řešení, které
v sobě zároveň zahrnují prvky inovací, nové myšlenky a nápady. Vytváříme tak prostor a motiva‑
ci pro vzájemné učení se, sdílení know‑how a zkušeností.
V roce 2016 jsme jako nadstavbu databáze DOBRÁPRAXE.CZ nadále rozvíjeli unikátní webový
rozcestník GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. K 11 tématům udržitelného rozvoje zde nalez‑
nete zajímavé inspirace z obcí a regionů - dobré praxe i jednotlivé „střípky“, odkazy na daná
témata obsažená ve strategiích a koncepcích, specializované audity udržitelného rozvoje či kon‑
takty a odkazy na další zajímavé domácí i zahraniční zdroje.
Naše tematické portály nabízí …
... p
 rověřenou praxi a zajímavé inspirace
... ukázky z tematických strategií a koncepcí
... užitečné odkazy na domácí i zahraniční informační zdroje
... možnost zapojit se do tematických e-konferencí, webinářů, sledovat FB, videa
a mnohem více

Témata udržitelného rozvoje
Veřejná správa a územní rozvoj Životní prostředí
Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita
Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova

WEB
Udrzitelne-Mesto.cz

Kultura a volný čas Sociální prostředí
Zemědělství a venkov Globální odpovědnost

DobraPraxe.cz
Zdravá města
a regiony podporují

MestoMladym.cz
MestoSeniorum.cz

CSR

galerie.udrzitelne‑mesto.cz

MestoPohyb.cz

22

OCENĚNÍ DOBRÉ PRAXE Z LITOMĚŘIC
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4

JAK KOMUNIKUJEME
7 webových Zpravodajů

s tím nejaktuálnějším, co se v daných měsících dělo,
včetně překladů do anglického jazyka.
Distribuce na více než 1 000 e-mailových adres z ČR
a na více než 290 adres v zahraničí – partnerům z Evropy, USA či Austrálie.

11 tematických e‑mailových konferencí
pro všechny, které zajímá udržitelný rozvoj, strategické řízení,
zdraví, dobrovolnictví a řada dalších témat.
V našich databázích je registrováno více než 4 500 adres.

16

13 500 lidí si oblíbilo a označilo Facebook NSZM ČR.
Je to aktuálně náš nejživější a nejvyužívanější komunikační kanál.

36 347 návštěv za rok 2016 zaznamenaly webové stránky ZdravaMesta.cz,
měsíční návštěvnost dalších portálů asociace se pohybuje okolo 2 000 návštěv.

Osvětový film – NSZM
WEB
ZdravaMesta.cz/
zpravodaj
ZdravaMesta.cz/ekonf
Facebook.com/NSZM.cz
ZdravaMesta.cz/video

24

HealthyCities.cz

HALLOWEEN V MČ PRAHA 12

v závěru roku 2016 připravila ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich Böll Stiftung osvětový film,
který ukazuje některá z témat či principů udržitelného rozvoje v obcích a regionech, a to konkrétně:
odpovědné chování měst, udržitelná energetika či zapojování veřejnosti.
Nový a populární video

kanál s aktuálními a zajímavými reportážemi z měst.

Oblíbené profily Národní sítě Zdravých měst ČR na Linked

In či Google+.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NSZM ČR 2016
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HOSPODAŘENÍ

Výrok auditora k hospodaření NSZM ČR za rok 2016:
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. 2016, výkazu zisků a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv asociace k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“
V Brně dne 13. 2. 2017

Rozvaha NSZM 2016
TAB. I AKTIVA (TIS. KČ)
č.
A.
A.I.
A.I.2.
A.II.
A.II.4.
A.IV.
A.IV.2.
A.IV.7.
B.
B.II.

Položka
Dlouhodobý majetek [celkem]
Dlouhodobý nehmotný majetek
[celkem]
Software
Dlouhodobý hmotný majetek
[celkem]
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Oprávky k dlouhodobému
majetku [celkem]
Oprávky k softwaru
Oprávky k sam. movitým věcem
a souborům mov. věcí

+0

č.
A.

Položka

+1 872

+56

+62

A.II.

Výsledek hospodaření [celkem]

+882

+1 872

+56

+62

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

-324

+990

+551

+596

A.II.2.

xxxx

xxxx

+551

+596

A.II.3.

+1 206

+882

B.

Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let

B.III.1.
B.III.3.

Krátkodobý finanční majetek
[celkem]
Pokladna
Účty v bankách

B.IV.
B.IV.1.

Jiná aktiva [celkem]
Náklady příštích období

+312

+3 275

+1
+311

+1
+3 274

+24
+24

+29
+29

+1 731

+3 432

A.II.7

Náklady na reprezentaci

+188

A.II.8

Ostatní služby

Ostatní závazky

+8

+12

Zaměstnanci

+347

B.IV.1.
B.IV.2.

+0

Jiné ostatní výnosy

B.III.4.

B.IV.

Ostatní výnosy [celkem]

B.VI.
B.VI.28.
B.VII.

A.II.10

Zákonné sociální pojištění

+2 434

+492

A.II.12

Zákonné sociální náklady

+205

+298

A.IV.

+0

+0

A.IV.14

+65

+99

A.V.

+215

+481

A.V.17

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Výdaje příštích období

A.V.21

Kursové ztráty

Výnosy příštích období

A.V.24

Jiné ostatní náklady

Jiná pasiva [celkem]

PASIVA [CELKEM]
Pozn.: Tabulka neobsahuje prázdné řádky Rozvahy,
pokud nesouvisí s činností NSZM

+215

+841

+1 731

+3 432

A.VI.
A.VI.25

Osobní náklady [celkem]

+1 855

B.VII.29.

Ostatní přímé daně

+83

B.IV.

+7 632

B.III.9.

+1 368

+2 583

Mzdové náklady

Daň z příjmů

Dohodné účty aktivní

+0

B.IV.18.

A.II.9

B.III.8.

B.II.18.

Tržby z prodeje služeb

+481

+178

Závazky k institucím soc. zab.
a veř. ZP

+45

B.I.
B.I.2.

+10 106

B.III.7.

+27

+191

Cestovné

A.II.6

+9

-596

Tržby za vlastní výkony a za zboží [celkem]

Daně a poplatky [celkem]
Daň silniční
Ostatní náklady [celkem]

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.
položek [celkem]
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Náklady [celkem]

tis. Kč

+191

Kursové zisky

Dodavatelé

-551

Služby [celkem]

položka

B.IV.16.

A.III.

B.III.1.

Spotřeba materiálu

č.

tis. Kč

+59

+1 560

-62

Spotřebované nákupy [celkem]

Opravy a udržování

+1 079

-56

položka

A.II.5

+849

+128

Ostatní daně a poplatky

A.II.

+634

B.III.

+3 432

Poskytnuté provozní zálohy

A.I.
A.I.1

Cizí zdroje [celkem]

-658

+1 731

B.II.4.

č.

Krátkodobé závazky [celkem]

-607

+1 395

B.II.11.

Stav
k 31. 12. 2016

+882

Krátkodobý majetek [celkem]
Odběratelé

Stav
k 1. 1. 2016

Vlastní zdroje [celkem]

Pohledávky [celkem]

AKTIVA [CELKEM]
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+0

Stav
k 31. 12. 2016

B.III.5.

B.II.1.

B.III.

Stav
k 1. 1. 2016

TAB. III - pokračování VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT NSZM 2016

TAB. III VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT NSZM 2016

TAB. II PASIVA (TIS.KČ)

+3
+3
+1 071

+1 071
+64
+64
+14 018

Přijaté příspěvky [celkem]

+2 945

Přijaté členské příspěvky

+2 945

Provozní dotace [celkem]

+12 063

Přijaté provozní dotace
Výnosy [celkem]

+40

Výsledek hospodaření před zdaněním
C.I.34.

+0

+12 063
+15 008
+990

Daň z příjmů
Výsledek hospodaření NSZM ČR 2016

+990

Pozn.: Tabulka neobsahuje prázdné řádky Výkazu zisku a ztrát, pokud
nesouvisí s činností NSZM.
Hospodaření NSZM zahrnuje projektové zálohy, určené k financování
projektových aktivit ve sledovaném roce.

FIZA, a.s.
Auditorská společnost, Číslo oprávnění: 0377
Statutární auditor, který byl auditorskou společností určen
jako odpovědný auditor za provedení auditu jménem
auditorské společnosti: Ing. Jindřiška Jenerálová
Číslo oprávnění statutárního auditora: 2008
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MEZINÁRODNÍ PARTNEŘI

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE

ZASTOUPENÍ NSZM V NÁRODNÍCH ORGÁNECH

Jednotlivé Národní
sítě Zdravých měst
z dalších zemí
v evropském regionu

•R
 ada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a předsednictví jejího
Výboru pro udržitelné municipality

Úřad vlády České republiky

NÁRODNÍ PARTNEŘI

• Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy Rady vlády pro
veřejnou správu

• PS RVUR pro místní Agendy 21

• Odborná sekce Kvalita ve veřejné správě Rady kvality ČR

• PS RVUR pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

• PS Min. zdravotnictví (MZd) pro expertní zdravotní plány

• PS RVUR pro Smart City

• PS MZd pro zdravotní gramotnost

DALŠÍ ODBORNÁ SPOLUPRÁCE

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Heinrich‑Böll‑Stiftung

– Centrum pro otázky životního prostředí

HESTIA

– Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Charta kvality v ČR

– Centrum pro studium dlouhověkosti

INEX‑SDA

a dlouhodobé péče (CELLO)

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZDROJE A GRANTY V ROCE 2016

16

Univerzita Karlova

Informační centrum bezpečnosti potravin

Univerzita Palackého v Olomouci

Institut komunitního rozvoje

– Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury

KHS Libereckého kraje

Agentura pro mládež/ Erasmus+: Mládež v akci

Mladí občané

Asociace Entente Florale CZ – Souznění

Národní síť podpory zdraví

Asociace měst pro cyklisty

Nadace Adicta

Asociace pro vodu ČR

Nadace Partnerství

Asociace regionálních značek

Nadace Proměny

A‑CSR – Asociace společenské odpovědnosti

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Centrum kvality bydlení

Smart City Innovations Institut

CIEM – Český institut efektivního managementu

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život

Česká evaluační společnost

Společnost pro Fair Trade

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)

Strukturovaný dialog s mládeží

Culture matters

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER

Fórum 50 %

SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Ukliďme Česko

Ústav pro zdravotní gramotnost

WEB

28

ZdravaMesta.cz/partneri
ZdravaMesta.cz/projekty

Zelený kruh
Život 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA NSZM ČR 2016

29

7

VEDENÍ ASOCIACE

Rada NSZM ČR
je složena z politických zástupců členských municipalit:
Předseda
Mgr. Petr Hermann, město Litoměřice
1. místopředseda
Mgr. Petr Řezníček, město Chrudim
2. místopředseda
Ing. Bc. Martin Hyský, Kraj Vysočina
Členové
fotografie řazeny dle abecedního seznamu
členských municipalit
Mgr. Herbert Pavera, obec Bolatice
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, statutární město Jihlava
Ing. Miroslav Kopečný, město Kopřivnice
Bohuslav Kuda, město Letovice
Mgr. Simona Hlaváčová, město Vsetín
Ing. Jiří Krist, MAS Opavsko
Revizní komise NSZM ČR
Ing. Mgr. Miroslav Andrt, město Štětí
Ing. Mgr. Jan Sedláček, obec Křižánky
Mgr. František Vlk, dobrovolný svazek obcí
Drahanská vrchovina

Ředitel a Kancelář NSZM ČR
Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR, národní koordinátor
Projektu Zdravé město WHO
Mgr. Jitka Boušková, vedoucí Kanceláře NSZM ČR,
senior manažer
Mgr. Radka Švíková, vedoucí úseku Kanceláře NSZM ČR,
senior manažer
Projektový management,
správa a vývoj info-systémů NSZM
Mgr. Ivana Vaňková
Ing. Jan Malík
David Novák
Konzultace pro obce a regiony
Eva Poláčková
Mgr. Markéta Lexová
Administrativa akcí, projektů a provoz
Mgr. Adéla Petrová
Mgr. Ondřej Kačaba
Provozní ekonomika a účetní administrativa
Kateřina Dolejšová
Nataša Šopková
Kancelář NSZM ČR spolupracuje na plnění dílčích aktivit
a úkolů s externími spolupracovníky a stážisty.

WEB
ZdravaMesta.cz/kontakt
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Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
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2017 – ZVEME VÁS NA NAŠE AKCE
LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

02
JARNÍ ŠKOLA NSZM ČR (LITOMĚŘICE)

Webinář

03

04

Seminář:
Finanční řízení
Valná hromada

Setkání
Zdravých městských
částí
LETNÍ ŠKOLA NSZM ČR (CHRUDIM)

05

Sekce:
Kvalita a strategie

Webinář

Jarní škola

Setkání
Zdravých krajů
Webinář

09

Letní škola

Webinář

11

www.nszm.cz/akce

10
Webinář
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Podzimní škola
Valná hromada

12
Konference
NSZM ČR
Webinář

PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR (KRNOV)

35

VÝROČNÍ
ZPRÁVA

2016
Národní síť Zdravých měst ČR
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

info@nszm.cz | +420 602 500 639
ZdravaMesta.cz | HealthyCities.cz | facebook.com/NSZM.cz

