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    1.  Projekt Zdravé město v České republice 

Projekt Zdravé město (dále jen Projekt 
ZM) vytváří podmínky pro positivní a 
efektivní změnu kvality života v českých 
městech. Jedná se o komunitní projekt v 
rámci strategie Světové zdravotní 
organizace "Zdraví pro všechny". Projekt 
ZM je zaměřen na dvě základní oblasti, 
které vycházejí z analýzy prioritních příčin 
nemocí obyvatel měst (dle WHO) : 

A. kvalita životního stylu obyvatel 
města jako jednotlivců. Velký důraz je 
zde kladen na prevenci zdraví, 
založenou na zainteresování obyvatel 
města na vlastním zdraví a zdraví jejich 
nejbližších.  

B. kvalita prostředí, ve kterém 
obyvatelé města žijí. Předmětem aktivit 
Projektu je jednak společenské 
prostředí - pocit spokojenosti ve městě, 
naplnění sociálních, kulturních a 
psychických potřeb obyvatel města. 
Dále má Projekt ZM za cíl vhodně 
ovlivnit fyzické prostředí - vnější i 
vnitřní. Tato činnost je dlouhodobě 
realizována zejména v návaznosti na 

globální trend trvale udržitelného 
rozvoje (Lokální Agenda 21) ve 
spolupráci s WHO, Asociací EURONET, 
EU a dalšími partnery. Vpodstatě se 
jedná o životní styl komunity jako 
celku. 

C. stav komunity a její řízení. 
Městská komunita, ve které je Projekt 
ZM realizován, je směrována k 
určitému optimálnímu stavu, ve kterém 
je schopna generovat společenské 
prostředí zajišťující efektivní změny ke 
kvalitě života, vč. výše uvedených 
oblastí. Tento optimální stav je 
dosahován zejména zlepšením kvality 
řízení na všech úrovních ve městě.   

Projekt ZM v těchto oblastech přináší řadu 
zejména preventivních aktivit, které  
přispívají k pozitivní změně kvality života 
obyvatel měst a následně i k posílení jejich 
zdraví. Je kladen velký důraz na stav 
komunity jako na základní podmínku pro 
změny kvality života ve městě. 

 
 

• NSZM ČR – asociace Zdravých měst v České republice 

Zdravé město je mezinárodní označení 
pro město, které je aktivně zapojeno do 
realizace Projektu Zdravé město. Zdravá 
města se v rámci jednotlivých států sdružují 
do tzv. národních sítí.  
V České republice založila Zdravá města 
asociaci Národní síť Zdravých měst ČR 
(dále NSZM ČR nebo asociace). Asociace 
vznikla v roce 1994.  

NSZM ČR je koordinačním místem 
Projektu Zdravé město v České 
republice.  
Národní síť Zdravých měst České republiky 
je samostatným právním subjektem - 
asociací měst, která uskutečňují Projekt 
Zdravé město v České republice.  

Nejvyšším orgánem této asociace je 
Valná hromada.  

Řídícím orgánem je Rada, vedená 
předsedou. Výkonným orgánem 
asociace je tajemník. 

Hospodaření a účetnictví prověřuje 
revizor hospodaření a auditorská 
firma.  

Základní snahou národní sítě je docílit 
konkrétních výsledků Projektu ve Zdravých 
městech, intenzivně tyto výsledky 
propagovat a získávat tak další města 
k realizaci Projektu. Tímto postupem 
ovlivňuje národní síť kvalitu života v 
českých městech a v konečném výsledku 
dociluje příznivých změn ve zdraví obyvatel 
České republiky. Velmi důležitá je úzká 
vazba na další komunitní projekty : Projekt 
Zdravá škola, Projekt Zdravé pracoviště aj. 

Národní síť důsledně využívá networking 
a spolupráci s důležitými partnery 
v ČR i v zahraničí. 
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• Vývoj Projektu Zdravé město v České republice 

V letech 1992-97 došlo k položení základu 
pro dlouhodobý vývoj Projektu Zdravé 
město v ČR. Základním předpokladem byl 
rozvoj kvalitní činnosti asociace Zdravých 
měst - Národní sítě Zdravých měst ČR. 
Tento rozvoj byl podpořen ministerstvem 
zdravotnictví ČR tříletou dotací v rámci 
Projektů podpory zdraví (1994-97). Ačkoliv 
byla dotace během let z administrativních 
důvodů výrazně krácena, došlo k dosažení 
původního cíle : asociace Zdravých měst si 
vytvořila stálé místo mezi municipálními 
aktivitami v ČR a nadále se intenzivně 
rozvíjí.  
Národní síť Zdravých měst ČR dnes 
zajišťuje koordinaci Projektu Zdravé město 
v ČR, konkrétní aktivity pro Zdravá města 
vč. tvorby know-how, rozsáhlé informační a 

metodické podpory. V této činnosti NSZM 
ČR spolupracuje zejména s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR, Státním zdravotním 
ústavem, Ministerstvem životního prostředí 
ČR, Českým ekologickým ústavem a dalšími 
důležitými partnery v naší republice. 

V českých Zdravých městech dnes žije 
téměř 1 milion obyvatel.  

Zdravá města přijala na konci roku 1997 
interní strategii SÍŤ KVALITY, která má 
přinést podstatné změny v kvalitě života 
obyvatel Zdravých měst v letech 1998-
2002 (tj. III. fáze Projektu Zdravé 
město v ČR). 

 

• Činnost NSZM ČR pro Zdravá města v roce 1997 

A.  Tvorba know-how, sběr informací, distribuce do Zdravých měst = zejména 
vznik prioritních Programů a programu INSPIRACE, soustřeďování informací z širokého 
portfolia informačních zdrojů.  
NSZM ČR dala podnět ke zlepšení vnitřní komunikace a informovanosti Zdravých měst. 
Provozuje rozsáhlý systém INFO ZM via internet (www.nszm.cz). Probíhá průběžná 
podpora komunikačních a administrativních technologií (e-mail, internet, intranet, 
kancelářské aplikace aj.) ve Zdravých městech k zavedení technického Standardu 
Zdravého města. 
Přehledný přístup ke všem druhům informací a know-how je řešen prostřednictvím 
virtuálních Odborných center v internetu a Kanceláře Zdravých měst v Praze.  
B.  Podpora realizace Projektu ZM = rozpracování mezinárodního Projektu ZM WHO 
(zejména HFA21) a zásad Lokální Agendy 21 do podmínek Zdravých měst ČR.  
Soubor Pokynů a Instrukcí obsahuje doporučení i povinná pravidla, na kterých se 
dohodla Zdravá města v ČR.  
Vzniká soubor přehledných Standardů (společných znaků) Zdravých měst v ČR. 
Na rok 1998 je připravena série odborných Seminářů pro koordinátory Projektu ZM  

C.  PR a informační aktivity = byla připravena rozsáhlá kampaň Zdravých měst 98 
zaměřená na širokou a odbornou veřejnost, ale také na politiky a zastupitele ve městech, 
kteří jsou skupinou rozhodující o postoji města k Projektu ZM.  
Kampaň bude probíhat zejména na úrovni regionů s podporou celostátních médií. 
Výsledkem kampaně bude současně propagace mezi obyvateli českých měst. 

D.  Zastřešení Zdravých měst = jednání s partnery Projektu ZM v ČR i zahraničí. 
Dosud byla realizována jednání s MZ ČR a probíhá stálá spolupráce se SZÚ jako 
odborným partnerem NSZM ČR.  
Důležitým prvkem roku 1997 se stal rozvoj vztahů se zahraničím. 

• Hlavní výsledky NSZM ČR v roce 1997 

v Konference Zdravých měst 1997 

Celostátní konference s účastí partnerů Projektu ZM a zahraničních hostů. 

= konference proběhla v Jirkově (červen 97) 

http://www.nszm.cz)
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v setkání koordinátorů Projektu ZM 

Setkání zaměřená na společný postup Zdravých měst v oblasti realizace PZM. V roce 1998 následují 
pravidelné odborné Semináře.  

= proběhla setkání : Praha (duben 97), Jirkov (červen 97), Zlín (říjen 97) 

v setkání politiků zodpovědných za Projekt ZM 

Setkání zaměřená na společný postup Zdravých měst v rámci asociace. 

= proběhla setkání : Brno (květen 97), Praha (říjen 97) 

v Zpravodaj Zdravých měst 

Součást Informačního a komunikačního systému NSZM ČR, dosud základní informační medium pro 
Zdravá města k profesionálnímu rozvoji Projektu ZM. Je použit v modifikované podobě pro účely 
kampaně Zdravých měst 98.  

= v roce 1997 bylo vydáno 14 čísel Zpravodaje ZM 

v Manuál 97 

Roční shrnutí základních interních informací, materiál určený politikům a koordinátorům ve Zdravých 
městech ČR. 

= na konci roku 1997 byl připraven Manuál 97 a následně vydán 

v SÍŤ KVALITY  

Strategie je vnitřním manažerským nástrojem k nasdílení základní vize národní sítě Zdravých měst a 
rozvoje Projektu Zdravé město v podmínkách ČR. K realizaci strategie byly připraveny další nástroje – 
akční plán a rozsáhlá kampaň Zdravých měst.  

= strategie SÍŤ KVALITY byla zveřejněna na jarním zasedání VH 97 a v průběhu roku 1997 rozpracována 

v Roční plán 98 

Podrobný plán postupu Zdravých měst a národní sítě v roce 1998 k dalšímu rozvoji Projektu ZM v ČR.  

= Roční plán 98 byl schválen na podzimním zasedání VH 97  

v Metodiky 01-0397 

Metodiky vznikají jako součást odborného know-how Zdravých měst. V roce 1997 byly schváleny první 
tři Metodiky: 

= Podpora zdraví na MŠ ve Zdravém městě 
= Zdravé školní a podnikové stravování ve Zdravém městě 
= Podpora aktivity obyvatel Zdravého města 

v dále probíhaly zejména následující aktivity : 
= studijní pobyt pracovníků školních jídelen (Graz, červen 97)  
   - ve spolupráci s MZ ČR a Štýrskou společností pro podporu zdraví  
= aktivní účast na akcích asociace EURONET a WHO 
   - setkání Goteborg (duben 97) a Jerusalem (listopad 97) 
= schůze Pracovních skupin k prioritním Programům. 

    2.  Stav asociace  

• Členská města 

K datu 31.12.1997 tvořilo asociaci NSZM ČR 21 členských měst s celkovým počtem přibližně 1 
milion obyvatel.  
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Podrobný přehled je uveden v tabulce : 

 Město  Poč.obyv.*)  Město  Poč.obyv.*) 
 CELKEM : 990 935    
1 Boskovice 11 513 11 Orlová 36 238 
2 Brno 387 570 12 Poděbrady 13 473 
3 Frýdlant n.Ostr. 9 898 13 Roudnice n.L. 13 499 
4 Havířov 87 756 14 Slavičín 8 631 
5 Chropyně 5 410 15 Šternberk 14 508 
6 Jirkov 20 367 16 Šumperk 30 326 
7 Karviná 66 823 17 Třebíč 39 816 
8 

Kroměříž 
30 001 18 Třeboň 9 174 

9 Liberec 100 356 19 Vamberk 4 862 
10 Moravská Třebová 11 688 20 Vrbno p.Prad. 6 436 
   21 Zlín 82 590 

 *) údaje o počtu obyvatel jsou převzaty z Malého lexikonu obcí ČR 1997 (ČSÚ 1998) 
 

• Personální obsazení orgánů asociace 

V roce 1997 pracovali v Radě následující členové za města : 
Zlín - Dr. Jiří Sýkora (náměstek primátora) – jako předseda NSZM ČR 
Brno - Mgr. Ivana Draholová (koordinátor PZM) – jako místopředsedkyně NSZM ČR 
Havířov - paní Hana Tomášová (koordinátor PZM) 
Šumperk - paní Martina Brücknerová (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 pracovali :  
za Ministerstvo zdravotnictví ČR - Dr. Alena Šteflová  

za Ministerstvo životního prostředí ČR - Ing. Jaroslav Šebek 

za Státní zdravotní ústav - Dr. Hana Drahoňovská, CSc. 

Ve funkci revizora hospodaření pracoval pan Luděk Formánek (Jirkov).  
Funkci tajemníka vykonával Ing. Petr Švec.   
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    3.  Hospodaření asociace   

• Revize hospodaření 

V rámci svých funkčních povinností provedl revizor hospodaření NSZM ČR pan Luděk Formánek 
revizi za rok 1997.  

Výrok revizora zněl :  

Hospodaření NSZM ČR v roce 1997 proběhlo v souladu s platnými zákony a 
vnitřními předpisy. Drobné administrativní nedostatky, zjištěné v průběhu revize, 
byly odstraněny. 

Doporučuji proto valné hromadě schválit roční účetní závěrku za rok 1997   
b e z  v ý h r a d. 

• Audit 

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 a ověření účetní závěrky za rok 1997, které provedla auditorka Ing. Vladimíra Jordová, a 
byly uzavřeny 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 1997 a 
výsledky jeho hospodaření za účetní období 1997 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 1997  b e z  v ý h r a d. 

• Roční účetní závěrka 

Valná hromada NSZM ČR projednala hospodaření organizace za rok 1997 na svém zasedání 
dne 3.6.1998.  

Na základě výsledku revize a auditu, v souladu se Stanovami NSZM ČR, Valná hromada  
schválila následující roční účetní závěrku NSZM ČR 1997 : 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
Výkaz příjmů a výdajů ke dni 31.12.97 
 
PŘÍJMY      číslo řádku     na konci období 
a  b 1 
   
prodej zboží  01 0.00 
prodej výrobků a služeb  02 10000.00 
ostatní příjmy  03 0.00 
uzávěrková úprava příjmů  04 0.00 
příjmy celkem (r.01 až 04)  05 10000.00 
kontrolní číslo (r.01 až 05)  99 20000.00 
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VÝDAJE  číslo řádku na konci období 
a  b 1 
   
nákup materiálu 06 23857.20 
nákup zboží 07 0.00 
mzdy 08 2824.00 
platby do fondu 09 0.00 
provozní režie 10 863485.95 
uzávěrková úprava výdajů 11 63271.00 
výdaje celkem (ř.06 až 11) 12 953438.15 
rozdíl příjmů a výdajů (ř.05-r.12) 13 -943438.15 
kontrolní číslo (ř.06 až 13) 99 963438.15 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
Výkaz o majetku a závazcích v období 01.01.97 až 31.12.97 
 
MAJETEK  číslo řádku na začátku 

období 
ke konci 

období 
a  b 1 2 
    
nehmotný investiční majetek 01 0.00 0.00 
hmotný investiční majetek 02 169321.80 106050.80 
zásoby (v tom) 03 0.00 0.00 
- materiál 04 0.00 0.00 
- zboží 05 0.00 0.00 
- výrobky 06 0.00 0.00 
pohledávky 07 0.00 0.00 
peníze a ceniny 08 11988.60 1516.00 
průběžné položky (+ -) 09 0.00 0.00 
bankovní účty 10 204944.44 68372.25 
majetkové cenné papíry a vklady 11 0.00 0.00 
ostatní finanční majetek 12 0.00 0.00 
aktivní opravná položka k majetku 13 0.00 0.00 
součet majetku(ř.01,02,04 až 13) 14 386254.84 175939.05 
kontrolní číslo(ř.01 až 14) 99 772509.68 351878.10 
    
ZÁVAZKY číslo řádku na začátku 

období 
ke konci 

období 
a b 3 4 
    
rezervy 15 0.00 0.00 
závazky 16 1423.20 0.00 
úvěry 17 0.00 0.00 
pasivní opravná položka k majetku 18 0.00 0.00 
součet závazků (ř.15 až 18) 19 1423.20 0.00 
rozdíl (ř.14-r.19) 20 384831.64 175939.05 
kontrolní číslo (ř.15 až 20) 
  

99 387678.04 175939.05 
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    4.  Dotace a spolupráce  
Činnost NSZM ČR byla v roce 1997 podpořena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 
Projektů podpory zdraví. Jednalo se o dotaci v celkové výši 300 tis.Kč. 
Zahraniční studijní pobyt pracovníků školních jídelen ze Zdravých měst byl dotován Štýrskou 
společností pro podporu zdraví. 
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. 

 
 

*      *      * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydala NSZM ČR  

za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 
a  Státního zdravotního ústavu Praha 
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Zpracovala Kancelář Zdravých měst a Info Centrum 

 
 
 


