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A.  Úvodní informace 

V roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní 
Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala 
nejvýznamnější evropské metropole. Za období trvání projektu vzniklo v Evropě 
více než 1300 Zdravých měst, obcí a regionů ve 30 zemích. 

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České 
republice. V roce 1994 vytvořilo 11 aktivních měst asociaci s názvem Národní 
síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR), která k 31.12.2002 zastřešuje 
32 měst a 1 mikroregion - s celkem 1,1 mil. obyvatel. 

NSZM ČR má ve svém základním poslání hledat cestu ke zdraví, udržitelnému 
rozvoji a kvalitě života v místních a regionálních podmínkách České republiky.  
 
 
 
B.  Zdravá města, obce, regiony 

„Zdravé město“ je označení pro město, které je aktivně zapojeno do mezinárodního 
Projektu Zdravé město (Projekt ZM) pod patronací OSN-WHO. V rámci jednotlivých 
států se municipality sdružují do národních sítí. NSZM ČR získala v roce 2001 certifikát 
o splnění kriterií WHO.   
 
Zdravým městem, obcí, regionem může být municipalita, která se cíleně zabývá všemi 
oblastmi života, jež mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze 
o stav prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě.  
Pojmy, které vystihují všechny uvedené oblasti jsou: kvalita života a udržitelný 
rozvoj.  
 
Ačkoliv Projekt ZM má v každém městě, obci či regionu organizační zázemí úřadu, není 
pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním, otevírá prostor pro 
aktivitu a participaci obyvatel. Současně je kladen důraz na management kvality 
jako důležitou součást místního potenciálu.  
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Mezinárodní dokumenty pro Zdravá města,obce, regiony 

• v oblasti zdraví: dokument  Zdraví 21 (Health 21), strategie WHO k podpoře zdraví 
(1999), jehož implementace byla schválena Vládou ČR (2002);  

• v oblasti udržitelného rozvoje: dokument Agenda 21 přijatý OSN (1992), ze kterého 
vychází místní Agendy 21; 

• dokument NEHAP ČR (Národní akční plán zdraví a životního prostředí ČR), schválený 
Vládou ČR (1998), ze kterého vycházejí LEHAP – místní akční plány zdraví a životního 
prostředí. 

 
Strategie NSZM ČR 

Strategie NSZM ČR zahrnuje metodiku pro Zdravá města, obce, regiony (získala titul 
Světový projekt EXPO 2000), pro postup k realizaci mezinárodních standardů OSN a EU. 
Každé město zpracovává ve spolupráci s veřejností a místními odborníky komunitní Plán 
zdraví a kvality života, který je součástí místní či regionální strategie rozvoje.  
Uvedené komunitní plány zahrnují mnoho konkrétních aktivit ve městech, které vycházejí 
z představ a poptávky místní veřejnosti.   
 
•  Sedm vizí v Metodice NSZM ČR 
 

Udržitelné město 
Město pro děti 

Zdravý život jako móda 
Město jako domov 

Město informací a technologií 
Prosperující město 

Naše město stojí za to vidět 

 
Postup ke Zdravému městu, obci, regionu 

Za realizaci Projektu ZM a místní Agendy 21 (MA21) ve městě zodpovídá jeden z členů 
politického vedení města (starosta či primátor nebo jeho zástupce) - politik Projektu 
ZM a MA21. Pro každodenní práci na Projektu funguje na městského úřadě koordinátor 
Projektu ZM a MA21, který je důležitou osobou i pro jednání s veřejností. Jako 
oponentní, konzultační a pracovní komise funguje  komise Projektu ZM a MA21, 
většinou při městské radě. 
 
Zdravá města, obce, regiony hledají cesty jak vhodně spolupracovat s nejrůznějšími 
partnery - úřady, institucemi (např. školami) i nevládními organizacemi. Do Projektu 
bývají zapojeni např. firmy a podnikatelé, jejichž komerční činnost má vazbu na životní 
styl a prostředí ve městě.  Projektu se však mohou podle svého zájmu aktivně účastnit 
všichni obyvatelé města. Tímto postupem vznikají v rámci komunitního plánování 
pracovní skupiny projektu ZM, složené ze zástupců všech sektorů (tzv. stakeholders).   
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C.  NSZM ČR 

NSZM ČR zajišťuje koordinaci Projektu Zdravé město v ČR. Současně rozvíjí konkrétní 
služby pro členská města:   
 
Informační podpora  

NSZM ČR provozuje rozsáhlý internetový systém (www.brana.cz). Pro distribuci 
informací slouží též   setkání a tréningy koordinátorů PZM a MA21, odborné Sekce 
ZM na nejrůznější témata.  

Metodická podpora  

Metodika v rámci systému Česká Brána 21 přináší do měst přehledný návod pro týmovou 
práci na Plánech zdraví a kvality života má vazbu i k celkové strategii rozvoje.  

PR a média  

Mediální a informační kampaň k Projektu ZM a výsledkům jednotlivých členských 
municipalit, zaměřená na širokou a odbornou veřejnost.  

 
 

 
D.  Interní stav organizace 

NSZM ČR je samostatným právním subjektem - asociací municipalit, které uskutečňují 
Projekt Zdravé město v České republice. Nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada. 
Hospodaření a účetnictví prověřuje Revizní komise a auditorská firma. Řídícím orgánem 
je Rada, vedená předsedou NSZM ČR. Výkonným orgánem asociace je tajemník, 
Kancelář ZM v Praze neměla v roce 2002 další pracovníky. Externě byly zajišťovány 
účetní služby, překlady a jiné odborné služby. 

 
Rada a Revizní komise NSZM ČR (k 31.12.2002) 

1. Hodonín - Mgr. Ladislav Ambrozek  
místostarosta – předseda NSZM ČR 

2. České Budějovice - Mgr. Vlasta Bohdalová,  
náměstkyně primátora – místopředsedkyně NSZM ČR 

3. Brno - Ing. Rostislav Slavotínek, 1. náměstek primátora 
4. Zlín - Dr. Vladimír Řihák, náměstek primátora 
5. Kroměříž - Dr. Olga Sehnalová, místostarostka 
6. Prostějov - Božena Sekaninová, místostarostka 
7. Třebíč - Ing. Radek Číhal, místostarosta 

− Kroměříž - Ing. Marie Pokorná, koordinátorka PZM 
− Šternberk - Dr. Bořivoj Kalina, ved.odboru MěÚ, koordinátor PZM 
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−  Členové NSZM ČR (k 31.12.2002) 

liga ŘÁDNÝ ČLEN obyv. vst. 

   celkem: 25 členů 1 042  

1 Boskovice 11 1994 
2 Brno 389 1994 
3 České Budějovice 99 2000 
4 Frýdlant nad Ostr. 10 1996 
5 Hodonín 28 1999 
6 Chrudim 24 2001 
7 Karviná 65 1995 
8 Kroměříž 30 1996 
9 Letovice 6 2000 
10 Litoměřice 25 2000 
11 Moravská Třebová 12 1997 
12 Nové Město n. M. 10 2001 
13 Orlová 36 1997 
14 Poděbrady 13 1997 
15 Prostějov 49 2000 
16 Rožmitál p. Tř. 4 2001 
17 Šternberk 14 1996 
18 Třebíč 40 1996 
19 Třeboň 9 1994 
20 Valašské Meziříčí 27 2000 
21 Velké Meziříčí 12 2001 
22 Veselí n. M. 12 1998 
23 Votice  4 1998 
24 Vsetín 30 2001 
25 Zlín 83 1996 

 

 ČLEN - POZOROVATEL obyv. vst. 

   celkem: 7 členů 55  

1 Blansko 21 1998 
2 Jilemnice 6 2002 
3 Kašperské Hory 4 2000 
4 Kouřim 2 1998 
5 Sedlčany 9 1996 
6 Slavičín 8 1996 
7 Zlaté Hory 5 1999 

 

 PŘIDRUŽENÝ ČLEN - REGION obyv.
 / obcí

vst. 

   celkem: 1 člen 4 / 10  

 Mikroregion Třemšín 4 / 10 2002 

 

 PŘIDRUŽENÝ ČLEN - ORGANIZACE vst. 

   celkem: 1 člen  

 České centrum čistší produkce  2001 

Legenda:  obyv. = počet obyvatel (tis.); obyv. / obcí = počet obcí / počet jejich obyvatel (tis.); 
vst. = rok vstupu člena do NSZM ČR 
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Hospodaření NSZM ČR 

•  Interní revize hospodaření  

NSZM ČR ustanovila Revizní komisi, která v průběhu roku 2002 provedla několik revizí 
hospodaření. Závěrečné stanovisko komise znělo:  

Revizní komise NSZM ČR nemá výhrady k hospodaření NSZM ČR a doporučuje 
Valné hromadě schválení roční závěrky za rok 2002.  

 
•  Audit 

NSZM ČR nemá povinnost auditu ze zákona. Přesto již tradičně přistoupila v roce 2002 
k zadání auditu z důvodu důsledné seriosnosti NSZM ČR jako asociace měst ČR 
a transparentnosti jejího hospodaření.    

Audit a ověření účetní závěrky za rok 2001, které provedla auditorka Ing. Marie Lakomá 
(dekret č.1231), byly uzavřeny následujícím výrokem: 

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky sdružení Národní síť Zdravých měst ČR za 
rok 2002. Za sestavení účetní závěrky je zodpovědné vedení účetní jednotky. Mojí úlohou 
je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. 

Audit jsem provedla v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře  auditorů České 
republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice 
požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, 
že účetní závěrka neobsahuje významné neprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým 
způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených 
v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých 
účetních zásad a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení celkové 
prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený 
podklad pro vyjádření výroku. 

Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně 
zobrazuje majetek, závazky a finanční situaci sdružení Národní síť Zdravých 
měst ČR za rok 2002 a výsledek hospodaření za toto období v souladu 
s platnými zákony a příslušnými předpisy. 

 

•  Roční účetní závěrka 

Valná hromada NSZM ČR projednala hospodaření organizace na svém zasedání dne 
20. března 2003. Na základě výsledku revize a auditu, v souladu se Stanovami NSZM ČR, 
Valná hromada NSZM ČR schválila roční účetní závěrku NSZM ČR 2002 (viz dále). 
 
•  Dotace  

Projekty NSZM ČR byly v roce 2002 podpořeny Ministerstvem zdravotnictví ČR 
v rámci „Projektů podpory zdraví“ a Ministerstvem životního prostředí  ČR, které 
financovalo zpracování „Metodiky MA21 v ČR“.  
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NSZM ČR 2002 

PŘÍJMY      Kč  

prodej zboží  0

prodej výrobků  a s lužeb  0

ostatní  př í jmy (č l .př íspěvky, dotace, úroky z BÚ) 1.385.933

př í jmy celkem  1.385.933

VÝDAJE  Kč  

nákup materiálu 36.685

nákup zboží 0

mzdy 0

platby do fondu 0

provozní  režie a služby 1.343.131

výdaje celkem 1.379.816

rozdíl př íjmů  a výdajů   6.117

 

E.  Spolupráce s institucionálními a odbornými partnery  

NSZM ČR při realizaci mezinárodního Projektu Zdravé město spolupracuje se   

•  Světovou zdravotní organizací (WHO)  

zejména její kanceláří pro Českou republiku a kanceláří Projektu Zdravé město v rámci 
Evropské úřadovny WHO v Kodani. 

NSZM ČR dlouhodobě spolupracuje s institucionálními partnery v ČR: 

•  Ministerstvo zdravotnictví ČR 
•  Ministerstvo životního prostředí ČR 

NSZM ČR dlouhodobě spolupracuje s celou řadou odborných partnerů, mezi nejdůležitější 
patří: 

•  Státní zdravotní ústav 
•  Český ekologický ústav 
•  Ústav pro ekopolitiku 
•  Ekologický institut Veronica 
•  České centrum čistší produkce 
•  Centrum pro komunitní práci 

a další organizace, instituce i osoby. 
 
 

Národní síť Zdravých měst ČR touto cestou děkuje všem 
partnerům za dobrou spolupráci v roce 2002  

a za jejich laskavou podporu. 
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