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V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní orga-
nizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město
(WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala
nejvýznamnější evropské metropole. Během patnác-
ti let se do projektu zapojilo 1300 Zdravých měst,
obcí a regionů ve více než 30ti evropských zemích.
Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou sou-
částí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí
(Aalborgská charta). 

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu zača-
ly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvoři-
lo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národ-
ní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR),
která dnes zastřešuje stovky měst, menších obcí,
kraje i mikroregiony.

NSZM ČR je v současné době jedinou municipální
asociací v ČR, která má ve svém statutu systematic-
ky podporovat praktickou realizaci hodnot: udržitel-
ný rozvoj, zdraví a kvalita života v podmínkách
měst, obcí a regionů.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít
praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy
místní Agenda 21 (strategické plánování s uplatně-
ním principů udržitelného rozvoje na místní úrovni,
s aktivním zapojováním veřejnosti) i LEHAP (místní
akční plán zdraví a životního prostředí) - a zejména
celková „dobrá správa věcí veřejných“ (Good
Governance). 

Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační
zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je
zejména projektem komunitním – otevírá se prostor
pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.

V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony
se promyšleně snaží utvářet město (obec, region)
jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě
dohody s jeho obyvateli. Věří, že občané získají
„zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komuni-
tu i krajinu považovat za svůj domov a budou
o ně také takto pečovat. 

Společným návodem pro postup měst, obcí a regionů
se od roku 1998 stala Metodika NSZM ČR, na které
asociace spolupracuje se širokým spektrem odborných
partnerů s Universitou Karlovou.

Metodika byla podpořena UNDP a získala titul Svě-
tový projekt EXPO 2000 na Světové výstavě v Han-
noveru. V roce 2001 obdržela NSZM ČR jako čtrnác-
tá z 30ti národních sítí v Evropě certifikát kvality
OSN-WHO, kterým WHO akredituje národní sítě
vůči mezinárodním standardům. V roce 2003 získa-
la NSZM ČR za svoji činnost Cenu ministra životní-
ho prostředí.

Přínos členství v NSZM ČR

• zastřešení významnou mezinárodní autoritou
(OSN-WHO)

• principy a doporučení EU a OSN pro strategický
rozvoj

• informace, služby k finančním zdrojům (dotace,
fondy EU)

• síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR
i zahraničí

• pomoc při zpracování kvalitní strategie rozvoje

• spolupráce s odbornými partnery v ČR i zahraničí

• dobrá vizitka vůči zahraničí a návštěvníkům.
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1. PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO / MÍSTNÍ AGENDA 21



1. Národní síť Zdravých měst České republiky (dále
jen NSZM ČR nebo asociace) je zájmovým sdru-
žením právnických osob, založeným dle občan-
ského zákoníku č. 40/1964 Sb. - v úplném znění
zák. č. 47/1992 Sb., § 20f a násl.

2. Členem NSZM ČR může být municipalita České
republiky (obec, město, městská část, kraj), sdru-
žení municipalit (např. mikroregion) nebo jiná
právnická osoba. 

3. Členstvím v NSZM ČR vyjadřují členové svoji vůli
podporovat, rozvíjet, propagovat a aktivně hledat
cesty k udržitelnému rozvoji, zdraví a kvalitě života
jako ke standardům a hodnotám místní a regionál-
ní správy sledovaným Evropskou unií (EU) a Organi-
zací spojených národů (OSN).

4. V procesech místní správy se členové zavazují
podporovat a využívat v co největší míře principy
a doporučení OSN a EU, kterými jsou: participa-
ce, partnerství, strategický rozvoj a management
kvality. 

5. Členové aktivně realizují zejména mezinárodní
„Projekt Zdravé město“ a „místní Agendu 21“,
které vycházejí z dokumentu Světové zdravotní
organizace (OSN-WHO) „Zdraví 21“ a z doku-
mentu OSN „Agenda 21“. Členové se zavazují, že
při vlastním rozhodování, činnosti a rozvoji budou
respektovat zásady dokumentů OSN a EU a že
vytvoří místní či regionální systém pro realizaci cílů
a doporučení těchto dokumentů v rámci veřejné
správy. Uvedený realizační systém vzniká podle
metodiky NSZM ČR a je popsán v místním či regi-
onálním Projektu Zdravé město (obec, region). 

6. Členové aktivně spolupracují v rámci asociace
a zavazují se navzájem si prostřednictvím asocia-
ce poskytovat potřebné informace a součinnost.
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2. STATUT - PŘEDMĚT A ÚČEL NSZM ČR  (DLE STANOV NSZM ČR, § 1)



• řádný člen – město, kraj, obec, 
mikroregion

Členská municipalita, která systémově postupuje
podle Metodiky NSZM ČR k realizaci Projektu
Zdravé město a místní Agendy 21. Kvalita postu-
pu řádných členů je od roku 2003 sledována na
základě indikátorů, stanovených interní dohodou
členů NSZM ČR. 

Počet řádných členů: 1 kraj, 20 měst

- Kraj Vysočina
- Boskovice, Brno, České Budějovice, Hodonín,
Chrudim, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž,
Letovice, Litoměřice, Ml.Boleslav, Moravská
Třebová, Orlová, Prostějov, Třebíč, Třeboň,
Val. Meziříčí, Vel. Meziříčí, Vsetín, Zlín

• přidružený člen – město, kraj, obec, 
mikroregion

Členská municipalita, která dosud nepostupuje
podle Metodiky NSZM ČR, ale má zájem infor-
mace o činnosti NSZM ČR. 

Počet přidružených členů: 1 kraj, 23 měst a obcí,
6 mikroregionů 

- Zlínský kraj
- Blansko, Borovany, Hradec Králové, Jilemni-
ce, Kašperské Hory, Kostelec nad Orlicí, Kou-
řim, Nové Město n.M., Poděbrady, Příbram,
Rožmitál p.Tř., Rožnov pod Radhoštěm, Říča-
ny, Sedlčany, Skotnice, Slaný, Slavičín, Štern-
berk, Štětí, Telč, Uherské Hradiště, Veselí
nad Moravou, Votice, Zlaté Hory

- mrg. Chopos, mrg. Kroměřížsko, mrg. Pod-
ralsko, mrg. Střední Vsetínsko, mrg. Třemšín,
mrg. Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
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3. ČLENOVÉ NSZM ČR

Statistika členů
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Obr. 1: MAPA: Členové NSZM ČR

[     řádní členové |    přidružení členové |      mikroregion | modrá: kraj]

Formy členství

CELKEM: 51 municipalit s regionálním vlivem na 1.105 měst a obcí, 2,2 milionu obyvatel
(22% populace ČR)



• přidružený člen – organizace
Členská organizace, která přijímá závazek pod-
porovat ve své činnosti Projekt Zdravé město a
místní Agendu 21 a úzce spolupracovat v rámci
NSZM ČR. 

Počet přidružených organizací: 1

- České centrum čistší produkce

Kvantitativní ukazatele rozšíření NSZM ČR do roku
2015 jsou uváděny v souladu s usnesením Vlády
ČR ke Zdraví 21.
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Tab. 1

Graf 1

Plán rozšiřování členské základny

Graf 2



Členové NSZM ČR jsou dle stupně realizace Meto-
diky NSZM ČR zařazeni do několika kategorií – Liga
Zdravých měst ČR. V současné době členové
NSZM ČR testují oficiální sadu Kritérií kvality
MA21, které byly vytvořeny Pracovní skupinou

Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro MA21. Tato
kritéria se s již stanovenými kategoriemi („Liga
ZM“) do značné míry shodují. 
Zařazení řádných členů do kategorií na základě kva-
lity jejich postupu dle Metodiky NSZM ČR:
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Kvalita postupu členů

Tab. 2

Kategorie C: vytvořeny základní systémové předpoklady dle Metodiky NSZM ČR

ŘÁDNÝ ČLEN Počet obyv. (tis.) Rok vstupu

Boskovice 11 1994

Brno 389 1994

Hodonín 28 1999

Chrudim 24 2001

Kroměříž 30 1996

Litoměřice 25 2000

Moravská Třebová 12 1997

Orlová 36 1997

Prostějov 49 2000

Třebíč 40 1996

Valašské Meziříčí 27 2000

Vsetín 30 2001

Zlín 83 1996

Kategorie D: začátek postupu dle Metodiky NSZM ČR

Kraj Vysočina - 2004

České Budějovice 99 2000

Karviná 65 1995

Kopřivnice 24 2003

Letovice 6 2000

Mladá Boleslav 45 2004

Třeboň 9 1994

Velké Meziříčí 12 2001



• Metodika NSZM ČR 
Nástrojem k realizaci Projektu ZM a místních
Agend 21 ve Zdravých městech, obcích, regionech
ČR je Metodika NSZM ČR. Metodika je souborem
navzájem propojených návodů, jejich cílem je vytvo-

řit změny v prospěch zdraví, udržitelného rozvoje
a kvality života na místní úrovni (viz Obr.2). Meto-
dika vznikla ve spolupráci s řadou odborných part-
nerů, zejména s Univerzitou Karlovou a získala titul
Světový projekt EXPO 2000.
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4. SLUŽBY PRO ČLENY NSZM ČR

Služba 2003 2004 plán 2005

semináře + školení koordinátorů PZM 3 4 4

Sekce ZM a jiná regionální setkání 5 10 10

Setkání ZM na ministerstvech 4 4 5

Plán zdraví - příprava, upgrade, Fórum 8 17 20

školení a přednášky pro úřady a veř. 7 8 10

Projektové inkubátory, konzultace k fin. 3 9 - 

návštěvnost webu (průměr/měs.) 6900 8500 10000

doporučení k projektům – počet 39 24 35

doporučení k projektům – člen 13 10 15

Tab. 3

Obr. 2



• Semináře a školení pro koordinátory
a politiky PZM a MA21 

Pro vzdělávání ke kvalitní realizaci Projektu Zdravé
město a místních Agend 21 zajišťuje NSZM ČR ško-
lení pro koordinátory PZM a MA21 a další zájemce.
V roce 2004 proběhly školící akce:

- Jarní seminář ZM (hlavní téma: medializace,
facilitace)

- Letní škola ZM (hlavní téma: logický rámec)

- Podzimní seminář ZM (hlavní téma: problémy
v postupu PZM a MA21)

• Akreditované vzdělávání NSZM ČR 
NSZM ČR získala v roce 2004 akreditaci Minister-
stva vnitra pro vzdělávání pracovníků samospráv-
ních úřadů. Vzdělávání bude pro členské municipali-
ty poskytováno bezplatně.

- akreditovaný vzdělávací program:

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

- akreditovaný vzdělávací program:

„Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město
WHO“

• Školení a informační akce pro členy
Pro vzdělávání ke kvalitní realizaci Projektu Zdravé
město zajišťuje NSZM ČR nejrůznější školící a infor-
mační aktivity, zejména pro koordinátory PZM a MA21
a další zájemce ze členských municipalit. 

V roce 2004 proběhly akce: školení, přednášky a kon-
zultace pro úřady a pro různé cílové skupiny:

- Třebíč, Nové Město n. M., Velké Meziříčí
(přednáška UR)

- Litoměřice, Hodonín, Vsetín (přednáška UR
a strategické plánování)

- Litoměřice, Hodonín (školení pro úřad – meto-
da logického rámce)

• Komunitní část strategického plánování

- příprava a aktualizace Plánů zdraví
a kvality života - PZ 

NSZM ČR podle požadavků členů zajišťuje facilitaci
jednání přípravných a hodnotících týmů v rámci pří-

pravy / aktualizace Plánů zdraví a kvality života (tzv.
upgrade a veřejné projednání či Fóra ZM) a metodic-
kou pomoc při komunitním plánování ve členových
municipalitách. 

V roce 2004 proběhly akce:

- Příprava a upgrade PZ: 

Letovice, Kopřivnice, Litoměřice, Chrudim,
Vel. Meziříčí, Mor. Třebová, Kroměříž, Bosko-
vice, Ml. Boleslav, Třebíč, Vsetín

- Fórum ZM (veřejné projednání):

Karviná, Orlová, Kroměříž, Litoměřice, Tře-
bíč, Vel. Meziříčí

- Konzultace PZM a MA21:

Ml. Boleslav, Mor. Třebová, Hradec Králové,
kr. Vysočina (Jihlava), Praha 7, Vel. Meziříčí,
Liberec, Litoměřice, Kroměříž

• Projektový inkubátor ZM, 
Projektová klinika 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.

- Projektové inkubátory ve městech: 

Vsetín, Kroměříž, Třebíč, Chrudim, Litoměři-
ce, Val.Meziříčí, Prostějov, Hradec Králové

- Projektová klinika: Brno

• PPoommoocc  ppřřii  zzíísskkáávváánníí  ffiinnaannččnníícchh  zzddrroojjůů

• Podpůrná vyjádření k projektům členů

NSZM ČR podporuje získávání dotací pro členská
města a jejich místní partnery PZM, pomáhá při zís-
kávání finančních prostředků pro aktivity v Plánech
zdraví a kvality života (komunitní část strategického
plánování). Od roku 2001 vydává asociace podpůr-
ná vyjádření ke grantovým žádostem od jednotli-
vých členů (i od jejich partnerů ZM).

V roce 2004 bylo vydáno celkem 24 podpůrných vyjá-
dření pro projekty 10ti členů a jejich partnerů. (Členo-
vé: Hodonín, Chrudim, Kroměříž, Kopřivnice, Lito-
měřice, Třebíč, Val. Meziříčí, Vel. Meziříčí, Vsetín,
Zlín).
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• Web server
Rozsáhlý webový server, kde jsou ukládány informa-
ce NSZM i jednotlivých členských měst. Návštěvnost
webu v současné době činí cca 8,5 tis. shlédnutých
stránek měsíčně.

• E-konference
E-konference slouží k efektivní komunikaci mezi NSZM
a jednotlivými členskými městy. Pro interní komunika-
ci 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 cca
200 zájemců z celé ČR.
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Informační a komunikační služby

• Setkání na ministerstvech
Od roku 2003 probíhají na jednotlivých minister-
stvech pod záštitou příslušných ministrů setkání
členů NSZM ČR a dalších zájemců.

- Ministerstvo pro místní rozvoj (téma: Strate-
gické plánování)

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (téma:
10.výročí Roku rodiny)

- Ministerstvo dopravy (téma: Udržitelná doprava)

- Ministerstvo vnitra (téma: Kvalita veřejné
správy)

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

V roce 2004 proběhla setkání členů NSZM ČR
k tématům:

- Komunitní plánování soc.služeb (Třebíč, Č.Budě-
jovice)

- Ekologická výchova (Val.Meziříčí)

- Zdravá škola (Třebíč)

- Ekologický provoz úřadu (Vsetín)

- „Čisté město“ (Boskovice)

- Snižování nezaměstnanosti (Vsetín)

- Romská komunita (Hodonín)

- Strategické plánování (Hr.Králové)

- LEHAP ve Zdravém městě (Třebíč)

Výměna zkušeností – sdílení „dobré praxe“



• Mediální kampaň 
Mediální kampaň zajišťuje pro NSZM ČR od roku
2002 mediální agentura Spiralis. Na základě infor-
mací od jednotlivých členů vychází pravidelný měsíč-
ní Zpravodaj NSZM ČR distribuovaný všem důleži-
tým celostátním médiím, se kterými Spiralis postup-
ně rozvíjí spolupráci.

Úspěšnost medializace stoupá a postupuje od odbor-
ných časopisů k tiskovinám i rozhlasovým a TV pořa-
dům pro širokou veřejnost.

• Zpravodaj NSZM ČR
Zpravodaj je prostřednictvím e-konferencí NSZM pře-
dáván stovkám účastníků těchto diskusních skupin.

V rámci ČR je Zpravodaj oficiálně předáván WHO
LO Praha a spolupracujícím ministerstvům. Členská
města NSZM ČR většinou využívají Zpravodaj k míst-
nímu PR uvnitř úřadu i vůči partnerským organizacím
PZM. 

Od roku 2004 je Zpravodaj překládán do angličtiny
a rozesílán na cca 100 adres v rámci Evropy, USA
a Austrálie – zejména pracovištím WHO, národním
sítím ZM a jednotlivým zahraničním Zdravým měs-
tům, universitám apod.

• Propagační materiály
V roce 2004 byl vydán propagační materiál v ang-
lickém jazyce, který slouží k mezinárodní propagaci.
Anglické verze dalších materiálů se připravují. 

Pro účely seminářů a dalších akcí NSZM ČR byla
vydána řada tématicky zaměřených propagačních
a informačních materiálů.
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5. AKTIVITY NSZM ČR NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Celostátní a mezinárodní medializace / propagace

Aktivita 2003 2004

média (počet výstupů) 120 150

Zpravodaj NSZM ČR 11 11

Zpravodaj NSZM ČR (angl.verze) 2 11

Komunitní kampaně (celkový počet) 93 113

Tab. 4
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NSZM ČR se v průběhu celého roku zaměřuje na 6
vybraných komunitních kampaní, na jejichž regionál-
ní realizaci se podle svého zájmu podílí jednotliví čle-
nové. V současné době se jedná o níže uvedené akti-
vity, 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

září: Týden mobility 
(European Mobility Week)

září-říjen: Dny zdraví

Komunitní kampaně

Graf 3 Graf 3
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6. HOSPODAŘENÍ A PROJEKTY

Roční účetní závěrka za rok 2004

Rozvaha - AKTIVA Stav k 1.1.2004
(tis.Kč)

Stav k 31.1.2004
(tis.Kč)

Dlouhodobý majetek celkem 363 543

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 363 543

samostatné movité věci a soubory movitých věcí 363 543

Krátkodobý majetek celkem 9 44

Pohledávky celkem 1

poskytnuté provozní zálohy 1

Krátkodobý finanční majetek celkem 9 43

pokladna 8 1

účty v bankách 1 42

AKTIVA CELKEM 372 587

Rozvaha - PASIVA

Vlastní zdroje celkem 130 45

Výsledek hospodaření celkem 130 45

účet výsledku hospodaření -85

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -19

nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 149 130

Cizí zdroje celkem 242 542

Krátkodobé závazky celkem 242 542

dodavatelé 242 417

zaměstnanci 72

závazky k institucím soc. zab. a veř. ZP 19

ostatní přímé daně 23

dohadné účty pasivní 11

PASIVA CELKEM 372 587

Revizní komise NSZM ČR nemá výhrady k hospoda-
ření NSZM ČR a doporučuje Valné hromadě schvá-
lení roční závěrky za rok 2004.

Výrok Revizní komise NSZM ČR:
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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 31.12.2004 a výsledek hospodaření za rok 2004
v souladu s platným zákonem o účetnictví a přísluš-
nými účetními předpisy.

Ing. Ludmila Pospíšilová
auditor, dekret číslo 1492

Výrok auditora

NSZM ČR průběžně získává granty, dotace na zákla-
dě projektů, ze kterých financuje zajišťování služeb
pro své členy.

Aktuálně probíhají projekty:

- SFŽP ČR: Místní Agendy 21 v programech
sociálního a ekonomického rozvoje munici-
palit: Současný stav v ČR a posílení zájmu
města obcí o MA21 (2003-4)

celkový objem: 3.985 tis. Kč

- SFŽP ČR: Strategické řízení municipalit ČR
k udržitelnému rozvoji [s důrazem na envi-
ronmentální vzdělávání] (2004-6)

celkový objem: 12.690 tis. Kč

- MŽP ČR (veřejná zakázka): Šíření úspěšných
výstupů z procesů MA21 – ekologické audi-
ty veřejných institucí a místní indikátory udr-
žitelného rozvoje (2004)

celkový objem: 1.000 tis. Kč

- MZ ČR: Síť Zdravých měst, obcí, regionů ČR:
Plnění úkolu 13.5 „Zdraví 21“ v roce 2004
(2004)

celkový objem: 100 tis. Kč

Ve výběrovém řízení jsou projekty:

- MŽP ČR: Síť měst, obcí a regionů jako platfor-
ma pro vzdělávání a práci s příklady dobré
praxe v oblasti udržitelného rozvoje 
(2005-2007)

celkový objem: 17.890 tis. Kč

Dotace a granty

POLOŽKY tis. Kč

PŘÍJMY (celkem) 5 529
Vlastní zdroje NSZM (celkem) 1 018

členské příspěvky 1 018
Dotace a granty (celkem) 4 511

Státní fond životního prostředí ČR 2 691
Ministerstvo zdravotnictví ČR 100
Ministerstvo životního prostředí ČR 1 000

Kofinancování členských municipalit v proj. 720
NÁKLADY (celkem) 5 614
Provozní náklady - služby pro zákl. chod (celk.) 1 726

ekonomické služby (vedení účetnictví, 
audit, daňové poradenství) 119

právní služby 75
manažerské služby 418
služby pro medializaci 420
překladatelské služby 12
pronájem kancelářských a skladových prostor 15
reprografické služby 12
poštovní služby 1
bankovní služby 13
telekomunikační služby 115
výroba a nákup publikací, 

informačních a propagačních materiálů 341
internetové služby - připojení 39
internetové služby - pronájem serverů 86
internetové služby - tvorba databázového sys. 50
ostatní služby a poplatky 10

Provozní náklady - akce NSZM (celkem) 368
občerstvení a pronájmy prostor pro akce 101
odborní poradci a lektoři 117
konference NSZM 

(organizační a technické zajištění) 150
Provozní náklady - cestovné a ubytování 353
Mzdové náklady (celkem) 493

hrubé mzdy 380
zákonné odvody za zaměstnance 113

Provozní náklady - nákup materiálu a tiskovin 29
Pořízení vybavení (drobný dlouhodobý hm. maj.) 36
Provozní náklady - opravy a údržba 5
DPH - vícenáklady projektu 77
Externí náklady - odb. spolupráce, 

služby z projektů (celkem) 2 527
průzkum stavu místních Agend 21 v ČR 985
strategické řízení municipalit ČR 

k udržitelnému rozvoji 894
výzkum ekologické stopy 100
regionální semináře k místní Agendě 21 398
indikátory místní udržitelnosti 

- přímá podpora členským městům 150
Rozdíl ročních příjmů a nákladů - 85
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• Celostátní rady a výbory při Vládě ČR 
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

- RVUR – Pracovní skupina pro místní Agendy 21:
Ing. Švec (zastoupení v PS mají i jednotli-
ví členové NSZM ČR: Kroměříž, Brno,
Kopřivnice)

- Meziresortní pracovní skupina EVVO při MŽP:
Ing. Andrt

- Rada ČR pro jakost (při MPO ČR), PS pro veřejnou
správu: Ing. Půček

- Hodnotící proces OECD ke stavu plnění Politiky
životního prostředí: Ing. Andrt

- Pracovní skupina pro zpracování analýzy problema-
tiky pražského zdravotnictví (při MZd): Ing. Švec

• Česká kancelář WHO v Praze
NSZM ČR úzce spolupracuje s českou kanceláří Svě-
tové zdravotnické organizace (WHO). 

- Pracovní skupina koordinátorů komunitních projek-
tů WHO v ČR: Ing. Švec

- Steering Commitee projektu Budování kapacit po
začlenění podmínek pro zdraví do rozvojových
plánů s využitím komunitních projektů WHO: 
Ing. Švec

• Univerzita Karlova (UK)
NSZM ČR spolupracuje s UK, zejména s jejím
Centrem pro otázky životního prostředí (CŽP),
Centrem pro sociální a ekonomické strategie
(CESES) a katedrou Sociální a kulturní ekologie UK
(SKE UK).

• Český ekologický ústav (ČEÚ)
NSZM ČR spolupracuje s ČEÚ zejména v oblasti
místních Agend 21.

• Centrum dopravního výzkumu (CDV)
NSZM ČR spolupracuje s CDV na zavádění udržitel-
ných modelů dopravy ve městech a regionech. CDV
vyzvalo členy NSZM ke spolupráci v projektu Bez-
pečná cesta do školy.

• Ústav pro ekopolitiku (ÚEP)

Regionální environmentální centrum (REC)

TIMUR
NSZM ČR spolupracuje s ÚEP a REC v rámci aktivi-
ty „TIMUR“ na zavádění Společných evropských
indikátorů (ECI), zastřešených Evropskou komisí. 
Členové NSZM ČR Vsetín, Hradec Králové, Chrudim
a Hodonín jsou pilotními místy k testování indikátorů. 

V rámci projektu NSZM ČR byl ve spolupráci s ÚEP
do podmínek ČR lokalizován metodický postup pro
výpočet ekologické stopy školy a ekologické stopy
města.

• Liga proti úrazům (LPÚ)
NSZM se účastní na aktivitách LPÚ. Proběhla mezi-
národní konference Bezpečných komunit SafeComm
2004 v Praze a seminář v Kroměříži.

7. SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Instituce

Odborní partneři a nevládní organizace
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Asociace v souladu se Stanovami vytváří soubor
manažerských nástrojů k efektivní činnosti, k rozvo-
ji a realizaci Projektu Zdravé město v ČR:

- je rozpracována nová verze Strategie NSZM ČR

- aktuální postup NSZM ČR je určen v Ročním plánu

(schvalován vždy na podzimním zasedání Valné
hromady NSZM ČR, včetně ročního Rozpočtu)

- podrobné interní informace pro činnost asociace
a členských měst obsahují Instrukce a Pokyny,
které jsou průběžně aktualizovány.

Řídícím orgánem NSZM ČR je Rada, kterou v sou-
časné době tvoří zástupci jedenácti členských muni-
cipalit, v čele stojí předseda a místopředseda.
Kontrolním orgánem je Revizní komise složená ze
zástupců členských měst. Schůze Rady jsou společné

s Revizní komisí a otevřené všem zástupcům vede-
ní z členských měst. Aktivity a provoz asociace zajiš-
ťuje tajemník asociace, který současně pracuje jako
národní koordinátor Projektu Zdravé město v ČR
(ve vztahu k WHO a ministerstvům ČR).

Hospodaření NSZM ČR probíhá podle Rozpočtu,
který je schvalován na podzimním zasedání Valné
hromady NSZM ČR pro příští rok. 

Všechny finanční operace (příjmy i výdaje) jsou sle-
dovány v peněžním deníku a účetních dokladech,

které zpracovává externí účetní firma.

Hospodaření vždy kontroluje Revizní komise a audi-
tor. Roční účetní závěrku schvaluje Valná hromada
NSZM ČR.

NSZM ČR od svého založení každoročně zveřejňuje
Výroční zprávy, které obsahují informaci o aktivi-

tách a členech asociace, a také roční účetní závěrku
a výsledek auditu.

8. ORGÁNY A VNITŘNÍ CHOD NSZM ČR

Dotace a granty

Řízení asociace a zajištění výkonu činností

Hospodaření, účetnictví, revize, audit

Výroční zpráva NSZM ČR



Rada NSZM ČR

předsedkyně

Dr. Olga Sehnalová, místostarostka
Město Kroměříž

místopředseda

Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta
Město Hodonín

členové

Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana
Kraj Vysočina

Ing. Rostislav Slavotínek, 1. náměstek primátora
Město Brno

Mgr. Vlasta Bohdalová, náměstkyně primátora

Město České Budějovice 

Dr. Vladimír Řihák, náměstek primátora
Město Zlín

Ing. Ondřej Brdíčko, náměstek primátora
Město Karviná

p. Jiří Čunek, starosta
Město Vsetín

p. Božena Sekaninová, místostarostka
Město Prostějov 

Ing. Radek Číhal, místostarosta
Město Třebíč

Ing. Bohdan Mikušek, místostarosta
Město Valašské Meziříčí

Revizní komise NSZM ČR

Mgr. Petr Řezníček
Město Chrudim, místostarosta

Ing. Marie Pokorná 
Město Kroměříž, koordinátorka PZM 

Dr. Bořivoj Kalina
Město Šternberk, vedoucí odboru

Kancelář NSZM ČR 

Ing. Petr Švec, tajemník NSZM ČR
Ing. Miroslav Andrt, projektový manažer 
Bc. Radka Veselá, projektový manažer
Bc. Jitka Boušková, projektový manažer
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Tento materiál byl vytištěn na recyklovaném papíru.

NSZM ČR
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

E: praha@nszm.cz, W: www.nszm.cz
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