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ÚVOD
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vám v  předkládané výroční zprávě krátce představili stručný přehled 
činností Národní sítě Zdravých měst České republiky a zejména pak výběr těch nejdůležitějších 
aktivit, které asociace realizovala v roce 2014.

Nadále jsme se snažili vylepšovat ty nejoceňovanější služby pro své členy, kterými jsou 
individuální konzultace v  místě či distanční poradenství, stejně jako celostátní akce ke 
sdílení dobrých praxí. Rozšířili jsme řadu metodických doporučení, nově zavedli konzultační 
webináře či vylepšili jak interní prostředí pro spolupráci s koordinátory i politiky Zdravých 
měst, tak naše portály pro strategické řízení – DataPlán NSZM a Databázi strategií. Jsme rádi, 
že kvalita pokročilých realizátorů místních Agend 21 stoupá a že také roste zájem o Fóra 
Zdravých měst i účast veřejnosti na těchto akcích.

Členská města se mohla aktivně zapojit do projektů asociace a získat tak zajímavé zkušenosti 
či zdarma i konkrétní produkty, například zdravotní analýzy či architektonické studie k řešení 
panelových sídlišť. K oblíbené databázi DobráPraxe.cz přibyl tematický web „Město a pohyb“, 
dále připravujeme spuštění specializovaných webů pro mladé či k  plánování pro zdraví. 
Cíleně jsme se zaměřili na propagaci a  informovanost o našich činnostech a osvědčených 
postupech našich členů a vsadili na sociální sítě. Zejména náš Facebookový profil dokázal 
oslovit tisíce zájemců.

Na národní úrovni bychom rádi připomenuli obnovení činnosti Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj a  současně ustavení nového, pro naši činnost zásadního, Výboru pro udržitelné 
municipality. Předsedou tohoto Výboru je ředitel NSZM ČR.

Všem našim členům i partnerům děkujeme za spolupráci, inspirace a podporu v roce 2014 
i v letech předcházejících. Věříme, že rok 2015 bude také úspěšný a bude ve znamení dalšího 
rozvoje mezinárodního programu Zdravé město WHO v konkrétních obcích a regionech.

Ing. Petr Švec
ředitel NSZM ČR

Mgr. Petr Hermann
předseda NSZM ČR
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O NÁS

ZdravaMesta.cz/clen

„Na webu každého ze členů 
je možné nalézt kontakty, 
videa, příklady dobré praxe 
z daného místa, webkamery 
a mnoho dalšího…“

ZdravaMesta.cz/clenstvi

ČLENOVÉ

Kraje  
Hl. m. Praha, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Vysočina

Mikroregiony
Drahanská vrchovina, Hamr, Hlučínsko, Kroměřížsko, Krušné hory-západ, Kuřimka, Letovicko, 
Matice Slezská, Novoměstsko, Podralsko, Prácheňsko, Střední Vsetínsko, Telčsko, Třebíčsko, 
Třeboňsko, Třemšín, Valašskomeziříčsko, Velkomeziříčsko, Větrník

MAS  
Blanský les, Opavsko, Rozkvět, Vodňanská ryba

Města, obce
Adamov, Bolatice, Bory, Boskovice, Brandýs, Brno, Břeclav, Český Brod, Česká Lípa, Dačice, 
Dobříš, Frýdek -Místek, Hlinsko, Hlučín, Hodonín, Chelčice, Chrudim, Jesenice, Jihlava, 
Jilemnice, Kácov, Karlovice, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Koleč, Kopřivnice, Kouřim, Krnov, 
Kroměříž, Křižany, Křižánky, Křídla, Letovice, Liberec, Litoměřice, Lomnice nad Popelkou, 
Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Mšeno, Nové Město na Moravě, Okříšky, Opava, Orlová, 
Pelhřimov, Pištín, Počátky, Poděbrady, Praha 4, Praha 7, Praha 14, Praha 18, Praha 19,  
Praha 20, Praha 21, Praha-Dolní Počernice, Praha-Libuš, Praha-Slivenec, Prachatice, Prostějov, 
Přeštice, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rudíkov, Říčany, Skotnice, Slaný, Strakonice, 
Strančice, Strašín, Strážek, Šlapanice, Šternberk, Štětí, Tábor, Telč, Třebíč, Třeboň, Turnov, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Velký 
Beranov, Věžnice, Vsetín, Zákolany, Zlaté Hory, Znojmo

1CELKEM: 119 municipalit s regionálním vlivem na 2 654 měst a obcí  
s 6.018 miliony obyvatel (57% populace ČR), stav k 31. 12. 2014

WEB

WEB

http://www.zdravamesta.cz/clen
http://www.zdravamesta.cz/clenstvi
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Řízení asociace
Řídícím orgánem NSZM ČR je Rada, kterou tvoří zástupci politické reprezentace členů 
asociace. V čele stojí předseda a místopředsedové. Kontrolním orgánem je Revizní komise 
složená ze zástupců členských municipalit. Rada se schází společně s Revizní komisí 4krát 
v roce, předkládá návrhy Valné hromadě, složené ze všech zástupců členů. Průběžné aktivity 
a  provoz asociace zajišťuje Kancelář NSZM ČR pod vedením ředitele NSZM ČR. Ředitel  
je národním koordinátorem Projektu Zdravé město WHO v ČR.

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdra-
vé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské me-
tropole. Během několika let se tato aktivita rozšířila do více než 30 evropských zemí a na 
další kontinenty. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České 
republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních starostů asociaci s názvem Národní síť 
Zdravých měst České republiky (NSZM ČR).

NSZM ČR je v současné době jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu 
systematicky podporovat praktickou realizaci hodnot: udržitelný rozvoj, zdraví a kvalita 
života v podmínkách měst, obcí a regionů. Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít 
dobrý příklad toho, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (strategické plánování 
a řízení na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný rozvoj) 
i plánování pro zdraví (zdravotní profily, plány a koncepce). 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.

Ocenění Splnění mezinárodních kritérií WHO  
pro vstup do VI. fáze Projektu  
Zdravé město WHO  
(podmínky jsou prokazovány každé 4 roky,  
NSZM ČR prozatím vždy získala mezinárodní  
certifikaci sítě Zdravých měst)

ZdravaMesta.cz

HealthyCities.cz

Titul 
 „Světový  

projekt  
EXPO 2000“

Cena  
Ministra  

životního 
prostředí

Získání  
akreditace  
Ministerstva  
vnitra jako  
vzdělávací  
instituce

Finále ceny OSN  
za prosazování kvality  
ve veřejné správě  
(UN Public Service Awards) 
a Cena Ministerstva vnitra  
za inovaci v územní  
veřejné správě

rok 2000 2003 2004 2006 2014

  

WEB

http://www.zdravamesta.cz
http://www.healthycities.cz
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řekli  
O SVÉM 
ZDRAVÉM 
MĚSTĚ

...díky síťové  
spolupráci  

máme řadu  
inspirací a  

osvědčených 
praxí.

...zlepšila se komunikace  
v rámci úřadu. Dokážeme  

lépe strategicky řídit.

 ZASTŘEŠENÍ VÝZNAMNOU MEZINÁRODNÍ AUTORITOU - DOBRÁ VIZITKA  
VŮČI ZAHRANIČÍ I DOMÁCÍM PARTNERŮM

 KONZULTACE A POMOC V OBLASTI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

 SÍŤOVÁ SPOLUPRÁCE, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A DOBRÉ PRAXE V ČR I ZAHRANIČÍ

 VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKCE

 ÚČAST NA PILOTNÍCH AKTIVITÁCH ASOCIACE I PARTNERŮ

 E -MAILOVÝ INFORMAČNÍ SERVIS V MNOHA OBLASTECH

 PODPORA PRO PROJEKTY ČLENŮ (ODBORNÍ PARTNEŘI, DOPORUČENÍ,  
INFORMACE O ZDROJÍCH, PREZENTACE VÝSTUPŮ)

 MEDIÁLNÍ PROPAGACE A PODPORA ZAJÍMAVÝCH AKTIVIT ČLENŮ

Služby v číslech
 
                       Konzultace pro členy v místě  115
Fóra pro veřejnost / počet účastníků  49 / 3500
         Fóra pro mladé  20
                        Celostátní akce k dobré praxi  7
             Akreditované vzdělávání  10
                                Mezinárodní akce a jednání  3

CO NABÍZÍME2
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NOVĚ
Unikátní „Profily kvality 
MA21“ na webu s detailním 
a přehledným porovnáním 
jednotlivých míst, inspiracemi 
a osvědčenými postupy.

Pravidelné metodické  
webináře ke všemu, co Vás 
zajímá ze světa podpory  
zdraví, udržitelného rozvoje 
a strategického řízení.

Aktualizované metodiky 
a manuály pro MA21  
či Zdravotní plány.

Nové či aktualizované návody 
a metodické listy v on -line 
Metodice NSZM ČR.

KVALITNÍ ROZVOJ MĚST A OBCÍ

"MÍSTNÍ AKCE"
Projekty a aktivity pro kvalitu života,  

zdraví v souladu s principy udržitelného rozvoje

45 míst v Databázi MA21 (valná většina pokročilých jsou Zdravá města) 

Kategorie „A“ (nejpokročilejší):  
Chrudim

Kategorie „B“ (velmi pokročilí):  
Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín, obec Křižánky a mikroregion Drahanská vrchovina

Kategorie „C“ (středně pokročilí): 
Bory, Bolatice, Český Brod, Hlučín, Hodonín, Jihlava, Jilemnice, Karlovy Vary, Krnov, Letovice, 
Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Moravskoslezský kraj, Mšeno, Opava, Orlová, Praha 7,  
Praha 14, Praha 18, Praha 20, Praha 21, Praha ‑Dolní Počernice, Praha ‑Libuš, Prachatice,  
Prostějov, Přeštice, Říčany, Strakonice, Štětí, Tábor, Třebíč, Třeboň, Uherské Hradiště, Ústí nad 
Labem, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Věžnice, kraj Vysočina, Znojmo

Podpora zdraví
V souladu s metodickými doporučeními Světové zdravotní organizace 
(WHO) a Strategií Zdraví 2020 aktivizuje NSZM ČR své členy k systémové 
podpoře zdraví. Spolupracujeme s českou Kanceláří WHO v Praze,  Mini-
sterstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem a jednotlivými kraj-
skými hygienickými stanicemi.

10  míst s nově zpracovaným či aktualizovaným Zdravotním plánem či profilem  
(vznik profilů hrazen ze strany NSZM ČR)

mistniAgenda21.cz

ZdravaMesta.cz/profil

Metodika.ZdravaMesta.cz

WEB

REALIZACE
efektivní činnost

(výsledek systému)

MANAGEMENT
řízení za pomoci  

místního systému

METODIKY
pro vznik místního  

systému

ZÁKLAD
mezinárodní 
dokumenty

 (závazky ČR)

zapojení veřejnosti
= komunitní práce

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZDRAVÍ

SYSTÉM  
STRATEGICKÉHO  

ŘÍZENÍ

Kritéria MA21
(Rada vlády  

pro udrž. rozvoj)

Agenda 21

Zdravotní 
plány

(Min. zdravotnictví)

Zdraví 2020

SYSTEMATICKÁ  
PODPORA  

ZDRAVÍ

Udržitelný rozvoj
Členové jsou metodicky vedeni k postupu dle Kritérií místní Agendy 21 
(MA21). Kritéria jsou měřitelná, ukazují na kvalitu postupu daného města 
a lze je sledovat ve veřejně přístupné Databázi MA21 (www.ma21.cz).
MA21 je uznávána jako oficiální metoda kvality a je zastřešena Radou vlá-
dy pro udržitelný rozvoj.

ZDRAVÉ MĚSTO
zdraví, udržitelný rozvoj a strategické řízení

http://www.mistniagenda21.cz
http://www.zdravamesta.cz/profil
http://www.metodika.zdravamesta.cz
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INTERNETOVÉ NÁSTROJE  
PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

DataPlán NSZM
… je unikátní informační systém, který umožňuje systémový přístup ke sledování strategic-
kých cílů, projektů a finančních prostředků ve městech, obcích a regionech.

V databázovém prostředí lze přehledně pracovat se strategickou dokumentací jednotlivých 
měst, obcí a regionů včetně stanovení odpovědností. Z pohledu uživatele jde o jednoduchý 
a příjemný on -line nástroj, k jehož využívání není nutná žádná instalace. Uvnitř se však jedná 
o poměrně složitý systém databází, které propojují různé druhy strategických dokumentů 
i  aktuálně probíhajících aktivit. Důležitou funkcí je sledování indikátorů úspěšnosti plnění 
strategických cílů a jejich provázání s rozpočtem.

DataPlán NSZM byl v roce 2006 oceněn Cenou Ministerstva vnitra ČR za inovaci.

Databáze strategií
… není pouze národní knihovnou strategických dokumentů, ale sofistikovaným data-
bázovým systémem, stojícím na platformě DataPlánu NSZM. Databáze strategií má za cíl 
zlepšit strategické řízení na všech úrovních veřejné správy v ČR.

Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle, opatření a další zadané parametry 
od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až na regio-
nální a místní úroveň. Z toho důvodu je Databáze využívána jako nástroj pro kohezní politi-
ku ČR do roku 2020. Databáze vzniká ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Databáze obsahuje  

419  aktuálních strategií

17  mezinárodních

130 národních

67 krajských

206 místních

současně 166 strategií  
již archivovaných

WEB

WEB
DataPlan.info

Databaze-Strategie.cz

http://www.dataplan.info
http://www.databaze-strategie.cz
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Dobrovolnictví  
v obci – jak na to?
Vybrané ukázky aktivit,  
příklady dobré praxe  
z ČR i zahraničí

Připravili:
Národní síť Zdravých měst ČR
Hestia – Národní dobrovolnické centrum
Baltic Region Healthy Cities association
CaRDO – Národné dobrovoľnícke centrum

Vznik publikace byl podpořen evropským sociálním fondem v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

PILOTNÍ AKTIVITY

49 Fór Zdravých měst / 3 500 účastníků
– plánovací akce k celkovému rozvoji daného místa.
Účastníci vytipovávají „10P – Desatero problémů“ dané obce či regionu,
které jsou následně ověřovány anketou či průzkumem.
Zástupci NSZM ČR akce zdarma facilitují a metodicky vedou jejich přípravu.

5 studií k tématu rozvoje sídlišť
V rámci výzkumného projektu „Sídliště, jak dál“ byly ve spolupráci  
s Fakultou architektury ČVUT zdarma zpracovány studie pro dlouhodobé vize sídlišť,  
možností jejich adaptace a úprav. Studie se setkaly s velikým ohlasem,  
výsledky byly porovnávány se zahraničními zkušenostmi.

5 aktivně zapojených míst k tématu dobrovolnictví
V rámci projektu „Dobrovolnictví v obci- jak na to?“ 
a ve spolupráci s HESTIA, Národním dobrovolnickým centrem vznikla  
např. Metodika určená obcím s doporučeními, jak nejlépe dobrovolnictví rozvíjet.
Byla vydána publikace mapující dobré praxe a inspirace z ČR i zahraničí
či krátký dokumentární film. Pilotní místa mj. získala finanční prostředky 
na koordinaci svých dobrovolnických aktivit a na propagaci.

20 Mladých Fór či kulatých stolů pro mladé
– plánovací akce pro žáky, studenty či čerstvé absolventy 
k celkovému rozvoji či na konkrétní téma, např. zaměstnanost. 
NSZM ČR hradila facilitaci a část organizačních nákladů akce.ZdravaMesta.cz/forum

WEB

ZdravaMesta.cz/ 
dobrovolnik

facebook.com/ 
sidlistejakdal

WEB

WEB

http://www.dataplan.info/texty/publikace_NSZM_2014%20el%20publikace.pdf
http://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/nszm-dobrovolnictvi-v-obci-jak-na-to
http://www.zdravamesta.cz/forum
http://www.zdravamesta.cz/dobrovolnik
http://www.zdravamesta.cz/dobrovolnik
http://www.facebook.com/sidlistejakdal
http://www.facebook.com/sidlistejakdal
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3 Školy Zdravých měst
dvou a půl denní akreditované vzdělávací kurzy pro koordinátory a politiky
Sdílení zkušeností, praktické nácviky, tréninky před kamerou…

· březen – Jarní škola (Prachatice)
· červen – Letní škola (Turnov)
· listopad – Podzimní škola (Moravskoslezský kraj, Ostrava)

7 akreditovaných kurzů
„Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“
Turnov, Znojmo, Šlapanice, Praha 20 a Praha 4, Strakonice, Moravskoslezský kraj

1 výroční konference Národní sítě Zdravých měst ČR
– přehlídka nejúspěšnějších místních Agend 21

· listopad

6 osvětových a diskusních akcí 
celostátní setkání k vybraným tématům udržitelného rozvoje a kvalitě měst a obcí

· únor – Setkání krajů k MA21
· březen – Setkání městských částí Prahy k MA21
· duben – Společenská odpovědnost a odpovědné zadávání 

veřejných zakázek v prostředí veřejné správy
· květen – Zapojování mladých lidí do rozvoje měst, partner Litoměřice
· září – Dobrovolnictví v obci, partner HESTIA
· listopad – Sídliště, jak dál?, partner Fakulta architektury ČVUT

UČÍME SE NAVZÁJEM3
SETKÁNÍ KE SDÍLENÍ INSPIRACÍ

ZdravaMesta.cz/akce
WEB

http://www.zdravamesta.cz/akce
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DOBRÁ PRAXE ONLINE

Příklady dobré praxe jsou osvědčené postupy a řešení, které v sobě zároveň zahrnují prvky 
inovace, nové myšlenky a nápady. Jejich shromažďování vytváří prostor a motivaci pro vzá-
jemné učení se jeden od druhého, sdílení know -how a zkušeností.

Databáze DOBRÁPRAXE.CZ pomáhá jednotlivé příklady shromažďovat, systematicky třídit 
a poté nabízet zájemcům z řad státní správy a samosprávy, neziskovým organizacím, soukro-
mému sektoru, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

260 tematicky členěných příkladů z 80 míst v ČR i zahraničí

1148  nových střípků – drobných projektů, inspirativních akcí či aktivit

Nadále byl rozvíjen tematický portál MĚSTO PŘÁTELSKÉ SENIO-
RŮM s inspiracemi z oblasti péče o seniory, zdravé stárnutí a další. 
Nově jsou zde zavedena i statistická data k danému tématu či od-
kazy na plány obcí a regionů právě k seniorskému tématu. Portál 
vznikl ve spolupráci s českou Kanceláří WHO v Praze.

Byl dokončen speciální webový portál MĚSTO A POHYB s inspirace-
mi k problematice pohybových aktivit. Téma lze díky této databázi 
vyhledat nejen v plánech obcí a regionů, ale také v národních kon-
cepcích a strategiích. Zahrnuje rovněž odkazy na související inter-
netové zdroje, na příklady obdobných aktivit ze zahraničí a mnohé 
další. Webový portál vznikl ve spolupráci s Katedrou rekreologie 
Univerzity Palackého Olomouc a Národní sítí podpory zdraví.

DobraPraxe.cz
WEB

MestoSeniorum.cz
WEB

WEB
MestoPohyb.cz

http://www.dobrapraxe.cz
http://www.mestoseniorum.cz
http://www.mestopohyb.cz
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...naše  
ukázkové  

aktivity  
dokážeme  
nyní lépe  

"prodat" a  
medializovat

řekli O SVÉM ZDRAVÉM MĚSTĚ JAK KOMUNIKUJEME4
10 webových Zpravodajů  
s tím nejaktuálnějším, co se v daných měsících dělo
včetně překladů do anglického jazyka.
Distribuce na více než 800 mailových adres z ČR
a více než na 400 adres v zahraničí – partnerům z Evropy, USA či Austrálie.

11 300 lidí si oblíbilo a označilo Facebook NSZM ČR.
Je to aktuálně náš nejživější a nejvyužívanější komunikační kanál.

Oblíbené profily Národní sítě Zdravých měst ČR na Linked In či Google+

Nový a populární video kanál s aktuálními a zajímavými reportážemi z měst.

40 000 návštěv za rok 2014 zaznamenaly webové stránky ZdravaMesta.cz,
měsíční návštěvnost dalších portálů asociace se pohybuje mezi 2 000 a 3 000.

17 tematických e -mailových konferencí
pro všechny, které zajímá udržitelný rozvoj, strategické řízení,
zdraví, dobrovolnictví a mnohem více.
V našich databázích je registrováno více než 5000 adres.

ZdravaMesta.cz/ 
zpravodaj

WEB

ZdravaMesta.cz/ekonf

facebook.com/NSZM.cz

WEB

WEB

WEB

WEB
HealthyCities.cz

ZdravaMesta.cz/video

http://www.zdravamesta.cz/zpravodaj
http://www.zdravamesta.cz/zpravodaj
http://www.zdravamesta.cz/ekonf
http://www.facebook.com/nszm.cz
http://www.healthycities.cz
http://www.zdravamesta.cz/video
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HOSPODAŘENÍ5 Výrok auditora k hospodaření NSZM ČR za rok 2014:
„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. 2014 a výsledek 
hospodaření za rok 2014 v souladu s platným zákonem o účetnictví a příslušnými účetními předpisy.“

TAB. II PASIVA (TIS.KČ)    

č. Položka Stav 
k 1. 1. 2014

Stav 
k 31. 12. 2014

A. Vlastní zdroje [celkem] +520 +1206

A.II. Výsledek hospodaření [celkem] +520 +1206

A.II.1. Účet výsledku hospodaření -672 +686

A.II.2. Výsledek hospodaření  
ve schvalovacím řízení xxxx xxxx

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let +1192 +520

B. Cizí zdroje [celkem] +1229 +1072

B.III. Krátkodobé závazky [celkem] +507 +739

B.III.1. Dodavatelé +40 +112

B.III.4. Ostatní závazky +8 +72

B.III.5. Zaměstnanci +259 +297

B.III.7. Závazky k institucím soc. zab.  
a veř. ZP +153 +176

B.III.8. Daň z příjmů +27

B.III.9. Ostatní přímé daně +47 +55

B.IV. Jiná pasiva [celkem] +722 +333

B.IV.1. Výdaje příštích období

B.IV.2. Výnosy příštích období +722 +333

  PASIVA [CELKEM] +1749 +2278

TAB. III VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT NSZM 2014

č. položka tis. Kč

A.I. Spotřebované nákupy [celkem] +208

A.I.1 Spotřeba materiálu +208

A.II. Služby [celkem] +3335

A.II.5 Opravy a udržování +50

A.II.6 Cestovné +325

A.II.7 Náklady na reprezentaci +240

A.II.8 Ostatní služby +2720

A.III. Osobní náklady [celkem] +5821

A.II.9 Mzdové náklady +4377

A.II.10 Zákonné sociální pojištění +1444

A.II.12 Zákonné sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky [celkem] +2

A.IV.14 Daň silniční +2

A.V. Ostatní náklady [celkem] +1262

A.V.17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

A.V.21 Kursové ztráty

A.V.24 Jiné ostatní náklady +1262

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. 
položek [celkem] +69

A.VI.25 Odpisy dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku +69

Náklady [celkem] +10697

TAB. III - pokračování VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT NSZM 2014

č. položka tis. Kč

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží [celkem] +183
B.I.2. Tržby z prodeje služeb +183

B.IV. Ostatní výnosy [celkem]

B.IV.16. Kursové zisky

B.IV.18. Jiné ostatní výnosy

B.VI. Přijaté příspěvky [celkem] +3217
B.VI.28. Přijaté členské příspěvky +3217

B.VII. Provozní dotace [celkem] +8010
B.VII.29. Přijaté provozní dotace +8010

Výnosy [celkem] +11410

  Výsledek hospodaření před zdaněním +713

C.I.34. Daň z příjmů +27

  Výsledek hospodaření NSZM ČR 2014 +686

Ing. Ludmila Pospíšilová (evid. čís. 1492), V Kroměříži dne 27. 2. 2015

ROZVAHA NSZM ČR 2014

TAB. I AKTIVA (TIS. KČ)    

č. Položka Stav  
k 1. 1. 2014

Stav  
k 31. 12. 2014

A. Dlouhodobý majetek [celkem] +0 +0

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
[celkem] +34 +46

A.I.2. Software +34 +46

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 
[celkem] +525 +503

A.II.4. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí +525 +503

A.IV. Oprávky k dlouhodobému  
majetku [celkem] -559 -549

A.IV.2. Oprávky k softwaru -34 -46

A.IV.7. Oprávky k sam. movitým věcem 
a souborům mov.věcí -525 -503

B. Krátkodobý majetek [celkem] +1749 +2278

B.II. Pohledávky [celkem] +8 +38
B.II.1. Odběratelé

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy +8 +36

B.II.11. Ostatní daně a poplatky +2

B.III. Krátkodobý finanční majetek 
[celkem] +1445 +2222

B.III.1. Pokladna +2 +7
B.III.3 Účty v bankách +1443 +2215

B.IV. Jiná aktiva [celkem] +296 +18
B.IV.1. Náklady příštích období +296 +18

  AKTIVA [CELKEM] +1749 +2278
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PARTNEŘI6MEZINÁRODNÍ PARTNEŘI 

NÁRODNÍ PARTNEŘI 

DALŠÍ ODBORNÁ SPOLUPRÁCE  

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

ZDROJE A GRANTY V ROCE 2014 

  

Jednotlivé Národní sítě Zdravých měst  
z dalších zemí v evropském regionu 

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Univerzita Karlova
– Centrum pro otázky životního prostředí
– Centrum pro sociální a ekonomické strategie
–  Centrum pro studium dlouhověkosti  

a dlouhodobé péče (CELLO)

Univerzita Palackého v Olomouci 
– Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury

Agentura pro mládež/ Erasmus+: Mládež v akci

Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s.

Asociace měst pro cyklisty

Asociace pro vodu ČR

Asociace regionálních značek

A-CSR - Asociace společenské odpovědnosti

Centrum kvality bydlení

Česká evaluační společnost, o.s.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)

Ekumenická akademie Praha

Fórum 50 %, o. s.

Heinrich-Böll-Stiftung

HESTIA, občanské sdružení

INEX-SDA

Informační centrum bezpečnosti potravin

Institut komunitního rozvoje

KHS Libereckého kraje

Ministerstvo vnitra 

Mladí občané

Národní síť podpory zdraví

Nadace Adicta

Nadace Partnerství 

Nadace Proměny 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život 

Společnost pro Fair Trade

Strukturovaný dialog s mládeží

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

SPCCH - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.

Život 90
ZdravaMesta.cz/projekty

WEB

WEB

ZdravaMesta.cz/partneri

http://www.zdravamesta.cz/projekty
http://www.ZdravaMesta.cz/partneri
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VEDENÍ ASOCIACE7 Rada NSZM ČR je složena z politických zástupců členských municipalit:
Předseda
Mgr. Petr Hermann, Město Litoměřice

1. místopředseda
Mgr. Petr Řezníček, Město Chrudim

2. místopředseda
Ing. Bc. Martin Hyský, Kraj Vysočina

Členové
Mgr. Ladislav Ambrozek, Město Hodonín
MUDr. Jarmila Číhalová, Město Kroměříž
Bohuslav Kuda, Město Letovice
Mgr. Květoslava Othová, Město Vsetín
Mgr. Herbert Pavera, Obec Bolatice
Mgr. Dagmar Rysová, Město Kopřivnice

Revizní komise NSZM ČR
Ing. Mgr. Miroslav Andrt, Město Štětí
Ing. Mgr. Jan Sedláček, Obec Křižánky
Mgr. František Vlk, Mikroregion Drahanská vrchovina

Ředitel a Kancelář NSZM ČR
Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR

Mgr. Jitka Boušková, vedoucí Kanceláře NSZM ČR
Mgr. Ivana Hrušková, projektový manažer
Eva Poláčková, odborný pracovník pro metodické konzultace členům
Kateřina Dolejšová, odborný pracovník pro správu projektů 
Nataša Šopková, provozní a projektový ekonom
David Novák, odborný pracovník pro správu info -systémů
Michal Mančič, administrativní podpora

Kancelář NSZM spolupracuje na plnění dílčích aktivit a úkolů  
s externími spolupracovníky a stážisty.

ZdravaMesta.cz /  
kontakt

WEB

http://www.zdravamesta.cz/kontakt
http://www.zdravamesta.cz/kontakt
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POZNÁMKY:

Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.



Výroční zpráva 2014

Národní síť Zdravých měst ČR
Šrobárova 48, Praha 10  100 42

E: info@nszm.cz 
W: www.ZdravaMesta.cz | HealthyCities.cz

T: +420 602 500 639

http://www.zdravamesta.cz
http://www.healthycities.cz

