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VÝROČNÍ ZPRÁVA NSZM ČR 2003 

 

Úvodní informace 

Výroční zpráva je pravidelným ročním souhrnem informací, který zachycuje stav a aktivity 
asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).  

NSZM ČR je sdružením právnických osob - měst, obcí a regionů v České republice, které směřují 
k praktické realizaci hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalita života. NSZM ČR byla založena 
v roce 1994 a zajišťuje komplexní služby pro své členy, kteří usilují o splnění podmínek pro titul 
"Zdravé město, obec, region" v souladu s mezinárodními standardy EU a OSN (Projekt Zdravé 
město, místní Agenda 21, LEHAP aj.).NSZM ČR je ze strany OSN-WHO akreditovanou platformou 
realizace mezinárodního Projektu Zdravé město v České republice. 

Výroční zpráva je členěna do následujících kapitol: 

1. Orgány NSZM ČR 

2. Přehled č lenů  NSZM ČR 
o  Stat ist ika č lenů  
o  Kval i ta postupu č lenů  

3. Služby pro č leny 
o  Metodická pomoc – veř .správa v kval i tě  EU a OSN 
o  Pomoc př i  z ískávání f inančních zdrojů  
o  Informační a komunikační s lužby  

4. Aktivity na národní a mezinárodní úrovni 
o  Celostátní  a mezinárodní medial izace / propagace 
o  Komunitní  kampaně  

5. Spolupráce s partnery, projekty  

6. Hospodaření 

7. Př í lohy 

A. Projekt Zdravé město WHO a místní  Agendy 21 
B. Náplň  č innost i  NSZM ČR 
C. Histor ie a vývoj NSZM ČR 
D. Mezinárodní akreditace a ocenění NSZM ČR   
E. Formy a podmínky č lenství  v NSZM ČR 
F. Vnitřní chod NSZM ČR 

 

 

Kontakt 

Národní síť Zdravých měst ČR 
Šrobárova 48 
100 42 Praha 10 

T: +420 602 500639  
E: praha@nszm.cz 
W: www.nszm.cz 
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1. Orgány NSZM ČR 
 
•  Zasedání Valné hromady  

Valná hromada NSZM ČR byla svolána v souladu se Stanovami na dvě pravidelná zasedání: 

Jarní zasedání VH dne 20. března 2003 ve Vsetíně  

- stálé body programu (plnění usnesení, stav a činnost) 
- nový člen: Vysočina 
- hospodaření NSZM a roční účetní závěrka 2002, výroční zpráva 2002  
- úprava stanov 
- volba Rady a Revizní komise NSZM (na období 2003-4) 
- doprovodné akce: sekce - management kvality na úřadě, dětský parlament. 

Podzimní zasedání VH dne 13. listopadu 2003 v Litoměřicích  

- stálé body programu (plnění usnesení, stav a činnost) 
- noví členové: Kopřivnice, Skotnice, Podralsko, Chopos, Kroměřížsko 
- plán a rozpočet 2004  
- úprava stanov 
- metodika, liga 
- doprovodné akce: sekce - alternativní zdroje a úspory energie. 

•  Zasedání Rady a Revizní komise  

Rada NSZM ČR v roce 2003 setkala na 8mi zasedáních (společně s Revizní komisí a některými 
odbornými partnery): 

Zasedání Rady a RK dne 15. ledna 2003 v Praze  

- stálé body programu (akce a aktivity, stav asociace, metodika, provoz a financování),  
- hosté: PhDr. Bergerová, Spiralis (medializace), Ing. Přikryl (strategické plánování).   

Zasedání Rady a RK dne 12. února 2003 v Praze  

- stálé body programu (akce a aktivity, stav asociace, metodika, provoz a financování),  
- hosté: MUDr. Miler, SZÚ (téma: HIA), Ing. Brožek (téma: strukturální fondy EU).   

Zasedání Rady a RK dne 23. dubna 2003 v Jihlavě  

- stálé body programu (akce a aktivity, stav asociace, metodika, provoz a financování),  
- workshop k metodice.   

Zasedání Rady a RK dne 14. května 2003 v Praze  

- stálé body programu (akce a aktivity, stav asociace, metodika, provoz a financování),  
- projekt SFŽP 2003-4.   

Zasedání Rady a RK dne 11. června 2003 v Praze  

- stálé body programu (akce a aktivity, stav asociace, metodika, provoz a financování),  
- workshop k metodice.   

Zasedání Rady a RK dne 15. října 2003 v Brně  

- stálé body programu (akce a aktivity, stav asociace, metodika, provoz a financování),  
- příprava podzimní VH.   

Zasedání Rady a RK dne 13. listopadu 2003 v Litoměřicích  

- příprava podzimní VH.   

Zasedání Rady a RK dne 17. prosince 2003 v Praze  

- stálé body programu (akce a aktivity, stav asociace, metodika, provoz a financování),  
- noví členové: Hradec Králové, Štětí, Ml.Boleslav 
- informace: Aalborgská charta, Belfastská deklarace ZM.   
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•  Rada, Revizní komise a Kancelář NSZM ČR  
      (k 31.12.2003) 

Tab. 1 

Rada NSZM ČR  

•  předsedkyně  

Dr. Olga Sehnalová ,  místostarostka 
Město Kroměř íž 

•  místopředseda 

Mgr. Ladislav Ambrozek ,  místostarosta 
Město Hodonín 

•  č lenové 

Ing. Marie Černá ,  zástupkyně  hejtmana 
Kraj Vysoč ina 

Ing. Rostislav Slavotínek ,  1. náměstek primátora 
Město Brno 

  Mgr. Vlasta Bohdalová ,  náměstkyně  pr imátora 
Město České Budějovice  

Dr. Vladimír Ř ihák ,  náměstek primátora 
Město Zlín 

Ing. Ondřej Brdíčko ,  náměstek primátora 
Město Karviná 

p. Jiř í  Čunek ,  starosta 
Město Vsetín 

p. Božena Sekaninová ,  místostarostka 
Město Prostějov  

Ing. Radek Č íhal ,  místostarosta 
Město Třebíč  

Ing. Bohdan Mikušek ,  místostarosta 
Město Valašské Meziř íč í  

 

Revizní komise NSZM ČR 

Mgr. Petr Řezníček 
Město Chrudim ,  místostarosta 

Ing. Marie Pokorná  
Město Kroměř íž ,  koordinátorka PZM  

Dr. Boř ivoj Kalina 
Město Šternberk ,  vedoucí  odboru 

 

Kancelář  NSZM ČR   

Ing. Petr Švec, tajemník NSZM ČR 
Ing. Miroslav Andrt, asistent tajemníka NSZM ČR  

 

 
Kontakt NSZM ČR 

www.nszm.cz/kontakt 
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2. Přehled členů NSZM ČR 

 Statistika členů 

CELKEM: 41 municipalit s regionálním vlivem na 800 měst  
a obcí, 1,6 milionu obyvatel (16% populace ČR) 

Obr. 1 

 
MAPA: Členové NSZM ČR 

[ oranžová: řádní členové | modrá: přidružení členové ] 
 

- Řádní č lenové – kategorie C: 13 měst  
Brno, Boskovice,  Hodonín,  Chrudim, Kroměř íž ,  L itoměř ice,  Moravská 
Třebová, Orlová,  Prostě jov,  Třebíč ,  Val .Meziř íč í ,  Vsetín,  Zl ín  

- Řádní č lenové – kategorie D: 8 měst 
České Budě jovice,  Karviná,  Kopř ivnice,  Letovice,  Ml.Boleslav,  Vel.Meziř íč í ,  
Vesel í  n.M.,  Třeboň  

-  Př idružení č lenové: 5 regionů  
Kraj  Vysoč ina (729 obc í);  mrg.  Chopos (7 obc í) ,  mrg.  Kroměř í žsko (11 obc í) ,   
mrg.  Podra lsko (20 obc í) ,  mrg.  Třemšín (11 obc í)   

- Př idružení č lenové: 16 měst a obcí 
Blansko,  Hradec Krá lové,  J i lemnice,  Kašperské Hory,  Kouř im, Nové Město n.M.,  
Poděbrady,  Rožmitá l  p.Tř . ,  Sedlčany,  Skotn ice,  S lav ič ín ,  Šternberk,  Ště t í ,  Te lč ,  
Vot ice,  Z laté Hory 

- Př idružení č lenové: 1 organizace 
nevládní:  České centrum č i s tš í  produkce 

 

 
Aktuální přehled č lenů  NSZM ČR 

www.nszm.cz 
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•  Plán rozšiřování členské základny 

Kvantitativní ukazatele rozšíření NSZM ČR do roku 2015 jsou uváděny v souladu s usn. Vlády ČR  
ke Zdraví 21. 

Tab. 2 

 
 

Graf 1 

 
 

STAV %ČR PLÁN 
Ukazatel 

2003  2003 2004 2005 2010 2015 %ČR 
2015 

členové celk. 41  53 87 220 500  

    z toho města 35 6%    420 80% 

    z toho obce 1     20  

    z toho kraje 1 7%    10 71% 

    z toho mikroregiony 5     50  

města a obce v regionech 800 11% 1 100 1 250 1 850 3 100 50% 

obyvatelé celk. 1 680 000 16% 2 000 000 2 150 000 3 000 000 5 000 000 49% 

 

STAV %ČR PLÁN 
Ukazatel 

2003 2003 2004 2005 2010 2015 %ČR 
2015 

ř. člen celk. 21  23 27 70 150  

řádný člen (města) 21 3% 22 25 60 130 25% 

řádný člen (ostatní) 0  1 2 10 20  

ř. člen (města nad 20tis.) 17 27% 18 20 35 63 100% 

přidružený člen celk. 22  30 60 150 350  
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Graf 2,3 

 

 
     



Výroční zpráva NSZM ČR 2003 
                                                       

 7

 Kvalita postupu členů 

•  Liga NSZM ČR 

Zařazení řádných členů do kategorií na základě kvality jejich postupu dle metodiky NSZM ČR: 

Tab. 3 

L I G A   Z M 

ŘÁDNÝ ČLEN kat. obyv. dekl. vst. pz 
celkem: 20 1.056 19  12 

Brno C 389 1998 1994 2003 

Boskovice C 11 2001 1994 2003 

Hodonín C 28 2002 1999 2003 

Chrudim C 24 2001 2001 2003 

Kroměříž C 30 2001 1996 2003 

Litoměřice C 25 2002 2000 2003 

Moravská Třebová C 12 2001 1997 2003 

Orlová C 36 2001 1997 2002 

Prostějov C 49 2001 2000 2003 

Třebíč C 40 2001 1996 2003 

Valašské Meziříčí C 27 2001 2000 2003 

Vsetín C 30 2002 2001 2003 

Zlín C 83 2002 1996 2003 

České Budějovice D 99 - 2000 2002 

Karviná D 65 2001 1995 2003 

Kopřivnice D 24 2003 2003 - 

Letovice D 6 2001 2000 - 

Mladá Boleslav D 45 2003 2003 - 

Třeboň D 9 - 1994 - 

Veselí n. M. D 12 2002 1998 - 

Velké Meziříčí D 12 2003 2001 - 

 

•  Efektivita metodické činnosti NSZM ČR 

Členové NSZM ČR jsou podle stupně realizace metodiky zařazeni do několika kategorií: 

Tab. 4 

kategorie řádných č lenů  NSZM ČR počet č lenů  

A,  B.   Zdravé město,  obec,  region ČR -  

C  řádný č len  (vytvo řeny zák ladní  systémové předpoklady)  13 

D  řádný č len (začátek postupu d le metodiky)  8  
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Graf 4,5 
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3.  Služby pro členy NSZM ČR 

•  Statistika služeb 

Tab. 5 

Služba 2003 
semináře + školení  koordinátorů  PZM 3 
Sekce ZM 5 
Setkání  ZM na ministerstvech 4 
př íprava / upgrade Plánu zdraví  8 
veř .  projednání PZ - Fórum ZM 10 
Informační den ZM 7 
školení  pro úřad, přednášky 7 
Projektový inkubátor ZM 3 
návštěvnost webu (průměr/měs.) 6900 
doporučení k projektům - počet 39 
doporučení k projektům - č len 13 

 
Přehled služeb NSZM ČR 

www.nszm.cz/sluzby 

 
 Metodická pomoc – kvalita EU a OSN   

[ Metodika ] 

Nástrojem k realizaci Projektu ZM a místních Agend 21 ve Zdravých městech, obcích, regionech ČR 
je Metodika NSZM ČR (podrobněji viz příloha).  

  
[ Semináře a školení pro koordinátory a politiky PZM a MA21 ] 

Pro vzdělávání ke kvalitní realizaci Projektu Zdravé město a místních Agend zajišťuje NSZM ČR 
školení pro koordinátory PZM a MA21 a další zájemce. Současně je připravován akreditovaný 
vzdělávací program (viz bod projekty). 

V roce 2003 proběhly školící akce: 

srpen: Letní škola ZM  – Třebíč  
ř í jen: Podzimní seminář  ZM  – Hodonín 

 [ Př íprava a aktualizace Plánů  zdraví a kvality života ] 

NSZM ČR podle požadavků členů zajišťuje facilitaci jednání přípravných a hodnotících týmů v rámci 
přípravy / aktualizace Plánů zdraví a kvality života (tzv. upgrade a veřejné projednání či Fóra ZM).  

V roce 2003 proběhly akce: 

Upgrade PZ: 

zář í :  Litoměř ice, M.Třebová, Chrudim, Vsetín  
ř í jen: Kroměř íž  
l istopad: Třebíč ,  Val.Meziř íč í ,  Orlová .  

Veřejné projednání PZ: 

květen-červen: Boskovice, Zlín, Brno  
l istopad: Chrudim, Litoměř ice  
prosinec: Hodonín, Prostějov, Val.Meziř íč í ,  M.Třebová, Kroměř íž  
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[ Školení a informační akce pro č leny ] 

Pro vzdělávání ke kvalitní realizaci Projektu Zdravé město zajišťuje NSZM ČR nejrůznější školící 
a informační aktivity, zejména pro koordinátory PZM a další zájemce ze členských municipalit.  

V roce 2003 proběhly akce: 

Informační dny NSZM ČR 

leden:  Chrudim 
únor:  Kroměř íž 
duben:  Třebíč  
květen:  Hodonín, Veselí n.M. 
zář í :  Val. Meziř íč í ,  Vsetín 

Školení, přednášky a konzultace pro úřady a pro různé cílové skupiny 

únor: Chrudim (školení MěÚ o UR; konzultace ke strategii) 
duben: Zlín (přednáška o UR pro veřejnost) 
duben: Rožmitál p.T. (konzultace ke zdrojům EU) 
červen:  Třebíč  (školení a konzultace MěÚ a partnerů PZM o zdrojích EU) 
červenec:  Kroměř íž (školení MěÚ o udržitelném rozvoji a EU) 
zář í :  Kopř ivnice (školení MěÚ o UR, přednáška o UR pro veřejnost) 
l istopad:  Třebíč  (školení MěÚ o UR; diskuse pro školy) 

 
 

 Pomoc při  získávání finančních zdrojů       

[ Projektový inkubátor ZM ] 

Od roku 2003 nabízí NSZM ČR pro řádné členy tzv. Projektový inkubátor, tedy konzultační 
službu pro přípravu projektů, zejména ze zdrojů EU. Návazně asociace zajišťuje konzultace ve 
stadiu přípravy projektů. 

V roce 2003 proběhly první Projektové inkubátory pro členy: 

ř í jen:  Chrudim, Moravská Třebová  
l istopad:  Třebíč .  

[ Podpůrná vyjádření k projektům č lenů  ] 

NSZM ČR podporuje získávání dotací pro členská města a jejich místní partnery PZM, pomáhá při 
získávání finančních prostředků pro aktivity v Plánech zdraví a kvality života. Od roku 2001 vydává 
asociace podpůrná vyjádření ke grantovým žádostem od jednotlivých členů (i od jejich partnerů 
ZM). 

V roce 2003 byla vydána podpůrná vyjádření NSZM ČR pro členy a jejich partnery PZM a MA21: 

Brno: 7 
Hodonín: 2 
Chrudim: 7 
Kroměříž: 2 
Litoměřice: 1 
Nové Město n.M.: 1 
Skotnice: 1 
Třebíč: 4 
Val.Meziříčí: 2 
Vel.Meziříčí: 1 
Vsetín: 9 
Zlín: 1  

celkem: 38 projektů 12ti členů. 
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 Informační a komunikační služby  

[ Web server ] 

Rozsáhlý webový server, kde jsou ukládány informace NSZM i jednotlivých členských měst. 
Návštěvnost webu na konci roku 2003 činila cca 6900 shlédnutých stránek měsíčně.  

 Vstupní portál serveru 
www.nszm.cz 

[ E-konference ] 

E-konference slouží k efektivní komunikaci mezi NSZM a jednotlivými členskými městy. Pro interní 
komunikaci existuje e-konference koordinátorů PZM a MA21.   

Dále je provozováno 11 veřejných e-konferencí na různá odborná témata. Mezi nejlépe 
navštívené patří konference na témata zdraví, místní Agenda 21 a životní prostředí, kde se každé 
účastní 150-200 zájemců z celé ČR. 

 E-konference na serveru  
www.nszm.cz/ekonf 

 
 Výměna zkušeností – sdílení „dobré praxe“ 

 [ Sekce ZM ] 

Od roku 2001 se NSZM ČR zaměřuje na dlouhodobou spolupráci měst k důležitým dílčím tématům 
– Sekce ZM neboli MCAPs (Multi-City Action Plans).  

V roce 2003 proběhla setkání členů NSZM ČR k tématům: 

březen: Ř ízení úřadu  – Vsetín 
březen: Dětský parlament  – Vsetín 
duben: Mateřská centra  – Brno 
červen: Bezpečná komunita  (prevence úrazů) – Kroměř íž  
l istopad: Alternativní zdroje energie  – Li toměř ice. 

 

Sekce ZM 
www.nszm.cz/sekce 

 
 

4. Aktivity NSZM ČR na národní a mezinárodní úrovni 

•  Statistika aktivit 

Tab. 6 

Aktivita 2003 
média (počet výstupů)  120 
Zpravodaj NSZM ČR 11 
Zpravodaj NSZM ČR (angl.verze) 2 
komunitní  kampaně  (celkový počet) 91 

 
 Celostátní a mezinárodní medializace / propagace 

[ Mediální kampaň  ] 

Mediální kampaň zajišťuje pro NSZM ČR od roku 2002 mediální agentura Spiralis. Na základě 
informací od jednotlivých členů (které soustřeďují koordinátoři PZM a MA21) vychází pravidelný 
měsíční Zpravodaj NSZM ČR distribuovaný všem důležitým celostátním médiím,  
se kterými Spiralis postupně rozvíjí spolupráci. 



Výroční zpráva NSZM ČR 2003 
                                                       

 12

[ Zpravodaj NSZM ČR ] 

Zpravodaj byl v roce 2003 prostřednictvím e-konferencí NSZM (viz výše) předáván stovkám 
účastníků těchto diskusních skupin.  

V rámci ČR byl Zpravodaj oficiálně předáván WHO LO Praha a spolupracujícím ministerstvům. 
Členové NSZM ČR většinou využívali Zpravodaj k místnímu PR uvnitř úřadu i vůči partnerským 
organizacím PZM a MA21.   

Zpravodaj NSZM ČR 
www.nszm.cz/zprav 

 
[ Propagační materiály ] 

Pro běžnou propagaci byla v roce 2003 využívána průběžně aktualizovaná Základní informace 
NSZM ČR.  

 

  Komunitní kampaně 

NSZM ČR se v průběhu celého roku 2003 zaměřila  na 6 vybraných komunitních kampaní, na 
jejichž regionální realizaci se podle svého zájmu podílí jednotliví členové. V současné době se jedná 
o níže uvedené aktivity, ke kterým probíhají v každém roce stovky akcí ve Zdravých městech, 
obcích a regionech:  

únor:  30 dní pro občanský sektor 
duben:  Den Země  (Earth Day)  
květen:  Den bez tabáku  (World No-Tobacco Day) 
červen:  Dny bez úrazů  
zář í :  Týden mobility  (European Mobi l i ty Week)  
zář í -ř í jen:  Dny zdraví .  

 

Komunitní kampaně  NSZM ČR 
www.nszm.cz/kampan 

 
Graf 6,7 
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Graf 8–13 

   
 

  
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.:  údaje o kampaních vycházejí z informací poskytovaných jednotlivými členy NSZM ČR 
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5.  Spolupráce s partnery, projekty v roce 2003 

5.1. Instituce 

- Celostátní rady a výbory př i  Vládě  a ministerstvech 

Zastoupení NSZM v orgánech na národní úrovni: 

- Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR): MUDr. Sehnalová  
- RVUR – Výbor pro komunikaci: MUDr. Sehnalová, Ing. Švec, Ing. Černá  
- RVUR – PS pro koordinaci přípravy na zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj: Ing. Švec  
- RVUR – PS pro koordinaci krajských koncepcí udržitelného rozvoje: Ing. Švec, Ing. Přikryl  
- Rada pro zdraví a životní prostředí (při MZ ČR), Výbor Zdraví 21: MUDr. Řihák  
- Rada ČR pro jakost (při MPO ČR), PS pro veřejnou správu: Ing. Půček  
- PS pro MA21 (při MŽP ČR příp. RVUR): Ing. Švec  
  (zastoupení v PS měli i jednotliví členové NSZM ČR: Kroměříž, Brno, Třebíč, Vsetín, Kopřivnice).     

- WHO LO Praha 

NSZM ČR úzce spolupracovala s českou kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO).  

- MZ ČR 

NSZM se při spolupráci s MZ opírala o usnesení vlády ČR ze dne 30.10.2002 k programu 
„Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. 
století“.  

Na základě smlouvy s MZ byl realizován jednoletý projekt NSZM ČR „Síť Zdravých měst ČR 2003 
- Plnění úkolů Health 21 v ČR“ v rámci dotační kapitoly Projekty podpory zdraví.  

Na MŽP proběhlo též setkání Sekce NSZM ČR. 

- MŽP ČR 

NSZM spolupracovala s MŽP zejména v oblasti MA21 (viz dále – ČEÚ) a konkrétních projektů (viz 
dále SFŽP).  

Další oblastí byla spolupráce na kampaních, zejména Evropský týden mobility, který MŽP 
koordinuje a kde většina realizátorů je z členů NSZM. Na MŽP proběhlo též setkání Sekce NSZM 
ČR. 

NSZM byla předána Cena ministra životního prostředí 2003 za „unikátní a dlouhodobě stále 
úspěšněji realizovaný projekt zavádění principů ochrany zdraví a životního prostředí, stejně jako 
principů udržitelného rozvoje, do praktického života českých obcí, měst a regionů“.  

- SFŽP ČR 

Na základě smlouvy se SFŽP probíhala realizace projektu „Místní Agendy 21 v programech 
sociálního a ekonomického rozvoje municipalit: Současný stav v ČR a posílení zájmu 
města obcí o MA21“. Projekt je realizován letech 2003-4 v celkovém objemu 3.985 tis.Kč. Průběh 
projektu byl v souladu se schváleným harmonogramem.  

- MPSV ČR 

Na MPSV proběhlo setkání Sekce NSZM ČR. Jednotliví členové (např. Třebíč a Č.Budějovice) 
spolupracovali s MPSV v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. 

- MV ČR 

NSZM ČR spolupracovala s MV na přípravě akreditovaného vzdělávacího programu pro 
koordinátory PZM a MA21.  
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5.2. Odborní partneři  a nevládní organizace 

- Univerzita Karlova (UK) 

NSZM ČR spolupracovala zejména s Fakultou humanitárních studií (FHS), Centrem pro 
životní prostředí (CŽP) a Centrem pro sociální a ekonomické strategie (CESES). Oblastí 
spolupráce byla příprava vzdělávacího programu a diplomové práce na téma PZM a MA21.  

- Český ekologický ústav (ČEÚ) 

NSZM ČR spolupracovala s ČEÚ zejména v oblasti místních Agend 21 (MA21), kde vznikla  
neoficiální pracovní skupina pro MA21 při ČEÚ/MŽP. V pracovní skupině se  účastnili též 
koordinátoři PZM a MA21 z pokročilých i dalších Zdravých měst (Brno, Vsetín, Třebíč, Kroměříž, 
Kopřivnice). Cílem prac. skupiny byla zejména příprava kritérií pro MA21, podle kterých by se do 
budoucna měla orientovat  ministerstva při podpoře kvalitních MA21.  

- Centrum dopravního výzkumu (CDV) 

NSZM ČR spolupracovala s CDV na propagaci udržitelných modelů dopravy ve městech a 
regionech. V roce 2003 v rámci společného projektu proběhla série prezentací ve všech krajích 
ČR.  

- Ústav pro ekopolitiku (ÚEP) 
  Regionální environmentální centrum (REC) 
  TIMUR 

NSZM ČR spolupracovala s ÚEP a REC v rámci aktivity „TIMUR“ na zavádění Evropské sady 
indikátorů UR, zastřešené Evropskou komisí. Členové NSZM Vsetín a Hradec Králové byli pilotními 
místy k testování indikátorů.  

- Liga proti úrazům (LPÚ) 

NSZM se účastnila na aktivitách LPÚ, zejména na přípravě mezinárodní konference Bezpečných 
komunit SafeComm 2004 v Praze. 

- Podaná ruka 

NSZM spolupracovala s Podaná ruka o.p.s. na projektu „Mise Dětství bez úrazů“.  

 

NSZM ČR děkuje všem uvedeným organizacím a institucím  
za dobrou spolupráci v roce 2003 
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6. Hospodaření 
 

  Dotace a granty 

NSZM ČR průběžně získává granty a dotace, ze kterých financuje zajišťování služeb pro členy. 

V roce 2003 proběhla realizace následujících projektů NSZM ČR: 

- SFŽP ČR:   
Místní Agendy 21 v programech sociálního a ekonomického rozvoje 
municipalit: Současný stav v ČR a posílení zájmu města obcí o MA21 
(2003-2004)  
v celkovém objemu 3.995 t is.Kč  (2003: 1.990 t is.Kč)  

-  MZ ČR (PPZ): 
Síť  Zdravých měst ČR 2003 - Plnění úkolů  Health 21 v ČR (2003) 
v celkovém objemu 150 t is.Kč .  

Graf 14,15 
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 Interní revize hospodaření  

NSZM ČR ustanovila Revizní komisi, která provedla revizí hospodaření za rok 2003.  

Závěrečné stanovisko revizní komise zně lo:  

Revizní komise NSZM ČR nemá výhrady k hospodaření NSZM ČR a doporučuje Valné 
hromadě schválení roční závěrky za rok 2003.  
 

 Audit 

NSZM ČR nemá povinnost auditu ze zákona. Přesto již tradičně přistoupila v roce 2003 k zadání 
auditu z důvodu nutné transparentnosti hospodaření NSZM ČR jako asociace municipalit.    

Audit a ověření účetní  závěrky za rok 2003, které provedla auditorka Ing. 
Ludmila Pospíš i lová (dekret č .  1492), byly uzavřeny následuj íc ím  výrokem: 

Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje 
majetek a závazky zájmového sdružení právnických osob Národní sítě Zdravých měst 
České republiky k 31.12.2003 a výsledek hospodaření za rok 2003 v souladu s platným 
zákonem o účetnictví a příslušnými účetními předpisy.   
 

 Roční účetní závěrka 

Valná hromada NSZM ČR projednala hospodaření organizace na svém zasedání dne 18. března 
2004 ve Valašském Meziříčí.  

V souladu se Stanovami NSZM ČR, na základě  výsledku revize a auditu, schvál i la 
Valná hromada NSZM ČR následuj íc í  roční účetní  závěrku NSZM ČR 2003: 

 

PŘÍJMY      Kč  

prodej zboží  0 

prodej výrobků  a s lužeb  0 

ostatní  př í jmy (č l .př íspěvky, dotace, úroky z BÚ) 3.154.121 

př íjmy celkem  3.154.121 

VÝDAJE  Kč  

nákup materiálu 34.487 

nákup zboží 0 

mzdy 0 

platby do fondu 0 

provozní  režie a služby 3.138.702 

výdaje celkem 3.173.189 

rozdíl př íjmů  a výdajů   -19.068 

 


