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  I.  Projekt Zdravé město a činnost NSZM ČR 

Mezinárodní komunitní Projekt Zdravé 
město se v současné době stal v mnoha 
městech České republiky novou koncepcí 
samosprávy.  
Na rozdíl od zažitých modelů městských 
koncepcí přináší Projekt Zdravé město 
velkou změnu v přístupu k obyvatelům 
měst, kteří se stávají aktivními partnery 
města v řešení problémů komunity. 
Projekt je založen na transparentním 
řešení problémů, zabývá se systémem 
public relations (vztahů s veřejností) 
města a dbá na dlouhodobý postup 
města v širokém spektru sledovaných 
oblastí.  
Projekt se snaží dosáhnout na profesionální 
úrovni koordinovaného postupu 
zodpovědných institucí (v čele s městským 
úřadem - magistrátem) k řešení problémů 
města v komplexním pojetí.  
Do řešení jsou v rámci Projektu zapojovány 
aktivní skupiny obyvatel a organizace ve 
městě (školy, nevládní organizace a 

spolky, komerční firmy aj.) formou 
konkrétních subprojektů.  
Tímto způsobem je podporována 
spolupráce v komunitě (městě), zlepšení 
životního prostředí a naplňování potřeb 
obyvatel. 
Současně je však dosahováno vyššího cíle 
Projektu : povzbuzení zájmu nás - 
obyvatel měst - o stav našeho okolí, o 
vlastní zdraví a zdraví našich 
nejbližších.  
Ve všech těchto krocích využívá Projekt 
Zdravé město metod networkingu, které 
zjednodušují přenos aktuálních informací a 
know-how. 
Projekt Zdravé město se v praxi 
osvědčuje jako jednoznačně vhodný 
systémový nástroj k podpoře změny 
kvality života v českých městech.  

 
 

Národní síť Zdravých měst České republiky (dále NSZM ČR) je samostatným právním 

subjektem - asociací měst, která uskutečňují Projekt Zdravé město v České republice.  

Nejvyšším orgánem této asociace je Valná hromada NSZM ČR. Hospodaření a účetnictví 

prověřuje revizor hospodaření NSZM ČR a auditorská firma. Řídícím orgánem je Rada 

NSZM ČR, vedená předsedou NSZM ČR. Výkonným orgánem asociace je tajemník NSZM 

ČR. 

 

Činnost NSZM ČR v roce 1996 se soustředila do těchto základních oblastí : 

∗ vnitřní chod NSZM ČR a servis pro Zdravá města 
 stabilizace vnitřních pravidel organizace, přehlednost a transparentnost vnitřních operací 

a ekonomiky, rozpracování základních plánů a strategií NSZM ČR, diskuse o ekonomické 
samonosnosti organizace 

 vnitřní servisy NSZM ČR, tj. zejména rozsáhlý informační servis a poradenství, společná 
propagace Projektu Zdravé město a Zdravých měst  

∗ rozvoj Projektu Zdravé město v ČR a pravidla pro jeho realizaci ve Zdravých městech 
ČR 

 soustavná práce na prosazování Projektu jako základní městské koncepce ve Zdravých 
městech, příprava závazného systému realizace Projektu ve Zdravých městech  
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∗ odborné Programy Zdravých měst v ČR 
 příprava nosných Programů NSZM ČR v prioritních oblastech   

∗ zastřešení společných zájmů Zdravých měst v ČR 
 příprava pro diskusi o společných zájmech Zdravých měst ČR a jejich prosazování 

v rámci ČR i ve vztahu k zahraničí, zejména v souvislostech sjednocené Evropy.      
 

V uvedených oblastech zajistila NSZM ČR v roce 1996 následující akce a aktivity : 

∗ koncepce a plány činnosti NSZM ČR na další období 

⇒ Střednědobý plán NSZM ČR 1997 - 2000 

⇒ Krátkodobý plán NSZM ČR 1997 

⇒ interní Pokyny a Instrukce k realizaci Projektu Zdravé město v ČR  

∗ poskytování informací zájemcům o hnutí Zdravých měst 

⇒ 2 čísla Bulletinu NSZM ČR s aktuálními informacemi o hnutí Zdravých měst 

⇒ Výroční zpráva NSZM ČR 1995 

⇒ metodické vedení a pomoc městům, která zpracovávají svůj Projekt Zdravé město 

∗ předávání potřebných informací a zkušeností v rámci hnutí Zdravých měst ČR 

⇒ Zpravodaj Zdravých měst jako podpůrný prvek Informačního systému (vychází od 
měsíce srpna) 

⇒ IV. Konference NSZM ČR v Havířově (září 1996) 

∗ rozšiřování znalostí koordinátorů PZM z oblastí potřebných pro realizaci Projektu Zdravé 
město 

⇒ seminář na téma Informační systém Zdravých měst a Propagace Zdravého města 
(Havířov - září 1996) 

⇒ Manuál NSZM ČR 1996 s praktickými informacemi pro koordinátory PZM 

∗ prezentace výsledků činnosti NSZM ČR v zahraničí  

⇒ zajištění kontaktů a spolupráce s ostatními evropskými národními sítěmi Zdravých měst 
a WHO prostřednictvím Asociace EURONET (místopředsedkyně NSZM ČR je členko 
řídící rady této mezinárodní organizace). 

 
 
Lze konstatovat, že Projekt Zdravé město se v České republice přenesl přes počáteční 
těžké stadium prosazování a diskusí o jeho přínosech oproti standardním, zažitým 
řešením. Tempo, kterým naše Zdravá města nastoupila od založení NSZM ČR na konci 
roku 1994, začíná být oceňováno  v mezinárodním měřítku. 

 
 

s     s     s 
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  II.  Stav NSZM ČR  

II.1. Členská města NSZM ČR 
K datu 31.12.1996 tvořilo NSZM ČR 20 členských měst s celkovým počtem než 1 milion 
obyvatel. Podrobný přehled je uveden v tabulce : 
 

 čl. město  poč.obyv.*) 
 celkem : 1 030 876 

1 Brno 388 899 

2 Boskovice 11 474 

3 Český Těšín 28 243 

4 Frýdlant n.Ostr. 9 933 

5 Havířov 87 863 

6 Chropyně 5 422 

7 Jirkov 20 131 

8 Karviná 67 079 

9 Kroměříž 30 056 

10 Liberec 100 604 

11 Most 70 874 

12 Roudnice n.L. 13 538 

13 Slavičín 8 644 

14 Šternberk 14 489 

15 Šumperk 30 442 

16 Třebíč 39 688 

17 Třeboň 9 155 

18 Vamberk 4 887 

19 Vrbno p.Prad. 6 429 

20 Zlín 83 026 

 
 *) údaje o počtu obyvatel jsou převzaty z Lexikonu obcí ČR 1996, Český statistický úřad 1997 

 
 

s     s     s 
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II.2. Personální obsazení orgánů NSZM ČR 
Na zasedání Valné hromady NSZM ČR dne 11.6.1996 byli zvoleni následující členové Rady 
NSZM ČR za města : 
Zlín - MUDr. Jiří Sýkora (náměstek primátora) - předseda NSZM ČR 
Brno - Mgr. Ivana Draholová (koordinátor PZM) - místopředsedkyně NSZM ČR 
Havířov - paní Hana Tomášová (koordinátor PZM) 
Šumperk - Mgr. Šárka Suchanová (koordinátor PZM) 
Kroměříž - Ing. Marie Pokorná (koordinátor PZM) 
Roudnice - pan Vojtěch Válek (zástupce starosty) 
Frýdlant n. Ostr. - Ing. Jiří Figura (koordinátor PZM) 

 

Jako delegovaní zástupci institucí v Radě NSZM ČR pracovali :  

za MZ ČR - MUDr. Alena Šteflová a MUDr. Zdeňka Dvořáková  
za MŽP ČR - Ing. Jaroslav Šebek. 

 

Revizorem hospodaření NSZM ČR byl zvolen pan Luděk Formánek (Jirkov).  
Funkci tajemníka NSZM ČR vykonával Ing. Petr Švec.   

 
s     s     s 
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  III.  Hospodaření NSZM ČR   
III.1. Výsledek revize hospodaření 

V rámci svých funkčních povinností provedl revizor hospodaření NSZM ČR revizi roku 1996.  
Revizor konstatoval, že k hospodaření NSZM ČR v roce 1996 nejsou výhrady.  

 
III.2. Výsledek auditu 

NSZM ČR nemá povinnost auditu ze zákona. Přesto přistoupila k zadání auditu - z důvodu  
důsledné seriosnosti NSZM ČR jako asociace měst ČR a transparentnosti jejího hospodaření.    
Audit hospodaření NSZM ČR v roce 1996 byl uzavřen následujícím výrokem auditora : 
Účetní závěrka zobrazuje věrně majetek, závazky, čisté obchodní jmění a finanční situaci 
sdružení Národní síť Zdravých měst České republiky k 31. prosinci 1996 a výsledky jeho 
hospodaření za účetní období 1996 jsou vykázány v souladu se zákonem č. 563/1991 o 
účetnictví a příslušnými dalšími předpisy. 

Na základě zjištěných skutečností doporučuji valné hromadě sdružení schválit roční 
účetní závěrku za rok 1996  b e z  v ý h r a d. 

 
III.3. Roční účetní závěrka 

Valná hromada NSZM ČR projednala hospodaření NSZM ČR za rok 1996 na svém zasedání 
dne 22.4.1997.  
Na základě výsledku revize a auditu, v souladu se Stanovami NSZM ČR, Valná hromada 
NSZM ČR schválila roční účetní závěrku NSZM ČR 1996 : 
 
PŘÍJMY  
sl. 07 zdanitelné příjmy 13.393,00 
sl. 21 ostatní nezdanitelné příjmy 1.128.283,44 
sl. 29 průběžné položky 1.285.135,90 
 celkem 2.426.812,34 
  
VÝDAJE  
sl. 12 nákup materiálu 8.211,10 
sl. 14 mzdy zaměstnanců 5.000,00 
sl. 15 zdrav. a sociální pojištění 0,00 
sl. 16 provoz. Režie a ostatní výdaje 807.358,20 
sl. 08 = odpočitatelné výdaje 820.569,30 
sl. 22 nákup majetku 42.240,60 
sl. 28 ostatní výdaje 100.618,50 
sl. 30 průběžné položky 1.285.135,90 
 celkem 2.248.564,30 

 
 

s     s     s 
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  VI.  Dotace a spolupráce  

Činnost NSZM ČR byla v roce 1996 dotována Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 
Projektů podpory zdraví. Jednalo se o dotaci v celkové výši 360 tis.Kč. 
Velkou pomocí, jak po odborné, tak po provozní stránce, byla již tradičně dobrá spolupráce 
NSZM ČR se Státním zdravotním ústavem v Praze, v jehož areálu se nachází Kancelář 
Zdravých měst. 

 
 

Národní síť Zdravých měst ČR touto cestou děkuje výše uvedeným  
partnerům za laskavou podporu.  

 
s     s     s 

 


