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DOPOLEDNÍ BLOK– finance, plánování, postupy 
 
Programem osmnáctého ročníku konference 
asociace Zdravých měst a regionů 
provázela účastníky moderátorka Dana 
Diváková společně s Petrem Švecem, 
ředitelem asociace. Po přivítání a 
poděkování všem, co vážili cestu na akci, 
která již tradičně zakončuje roční setkávání 
Zdravých obcí a regionů, předala 
moderátorka slovo hostům konference. 
Oficiální program konference zahájil náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Michal 
Janeba. Ten seznámil účastníky s aktuálními otázkami v oblasti kohezní politiky a s relevantními 
strategickými dokumenty v gesci tohoto resortu. S úvodním slovem následovala také Iveta Chmielová 
Dalajková, vedoucí kabinetu I. náměstka ministra životního prostředí. Ta upozornila na momentální 
finanční situaci resortu životního prostředí ve vazbě na dosavadní podporu obcí a regionů, které realizují 
mezinárodní program místní Agenda 21 (MA21). Zdůraznila nutnost hledání vnitřních zdrojů a zároveň 
zvyšování efektivity. Za asociaci NSZM přednesl svou úvodní řeč předseda a současně zástupce Zdravého 
města Litoměřice Petr Hermann, který představil Zdravá města, jejich vzájemnou spolupráci, partnerství 
a výhody členství.  
Takzvaná „burza dobré praxe“ - blok čítající čtyři krátké, ale o to více koncentrované a inspirativní 
prezentace z měst Vsetín, Chrudim, Valašské Meziříčí a Opava, přinesla zajímavé pohledy z praxe 
Zdravých měst. První se představilo město Vsetín v zastoupení starostky Ivety Táborské, která se 
podělila o zkušenosti se zaváděním značky Fair Trade neboli podpory férového obchodu ve městě. NSZM 
tento úspěch ve Vsetíně ocenila předáním „razítka DobráPraxe“ – diplomu za inspirativní aktivity či 
projekty. Vsetín spolu s  Litoměřicemi, které zde své razítko také získaly, se mohou jako jediní v ČR pyšnit 
titulem Fairtradové město. S prezentací navázal starosta Chrudimi, Petr Řezníček, který ve své prezentaci 
ukázal, jak je možné ve městě zprůhlednit veřejné zakázky. Poukázal na efektivnost vydávání tzv. rodných 
listů jednotlivých zakázek a na nutnost vytváření soutěžního prostředí zapojením co největšího počtu firem.  
Jiří Pernický, místostarosta Valašského Meziříčí, prezentoval, jak se ve městě daří aktivně zapojovat 
seniory do programů na zvýšení jejich pohybové aktivity a zdraví. Burzu dobré praxe ukončil svou 

prezentací Jakub Týle, který věnoval 
pozornost problematice týkající se veřejné 
služby. Podělil se s účastníky o zkušenosti 
s uplatněním veřejné služby v Opavě, 
s několikaletou praxí, ale i s těžkostmi a 
problémy, které tento typ aktivit mohou 
provázet. Příspěvek vzbudil živou diskusi o 
tom, jak bude, vzhledem k zákonným 
normám, veřejná služba od 1. ledna dále 
financována a provozována. Dopolední blok 
uzavřel svou prezentací ředitel NSZM Petr 
Švec, který připomenul hlavní aktivity 
Zdravých měst i jejich asociace, databázi 
DobráPraxe.cz a současně uvedl, jakým 
způsobem se v průběhu roku 2011 
v jednotlivých oblastech a tématech mezi 
sebou poměřovaly nejkvalitnější MA21. 

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z AKCE 
V Praze, v prostorách Autoklubu ČR se 6. prosince 2011 konala pod záštitou 
ministra životního prostředí a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj  
18. celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Akce se 
zúčastnilo 140 zástupců měst, obcí, regionů a institucí se zájmem o kvalitu, 
strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata. 
 



    
 

Podrobnější informace k akci včetně všech prezentací, fotodokumentace a dalších materiálů naleznete na 
webových stránkách www.ZdravaMesta.cz/konference. 

 

Shora: P. Švec, I. Hartmann, M. Půček, M. Říha a M. Petrová 

Moderátorka D. Diváková spolu se zástupci MŽP, MMR 
a NSZM a oceněním pro uvedená pilotní města (foto níže) 

ODPOLEDNÍ BLOK – udržitelný rozvoj na národní a místní úrovni 
Prezentací zaměřenou na udržitelný rozvoj a strategické 
řízení na úrovni České republiky zahájil odpolední blok 
Igor Hartmann, ředitel odboru analýz a strategie 
Ministerstva pro místní rozvoj. Upozornil zejména na 
probíhající aktivity v oblasti přípravy nového období fondů 
EU a zdůraznil, jaké programy a aktivity by mohly být ve 
vazbě na udržitelný rozvoj podporovány. Následoval 
diskusní panel věnovaný zkušenostem z praxe a měření 
udržitelnosti ve městech. Zde téma udržitelného rozvoje 
za Ministerstvo životního prostředí a Pracovní skupinu 
MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj představila 
Marie Petrová. Ta se věnovala koordinaci aktivit MA21 
na národní úrovni, ale podělila se také o aktuality 
z Evropy v oblasti monitoringu a hodnocení udržitelnosti 
měst. V tématu pokračoval Petr Švec, který se přímo 
zaměřil na metodiku hodnocení nejpokročilejších MA21. 
V bloku též vystoupil Milan Půček, který hovořil o 
aktuálním dění ve veřejné správě, upozornil na potřebnou 
změnu kompetencí pracovníků úřadů, a to zejména 
z oblasti získávání zdrojů z fondů EU na hledání 
finančních úspor a efektivity. Diskusní panel uzavřel 
Martin Říha, expert pro oblast územního plánování. Poslední dva jmenovaní experti se aktivně podíleli na 
evaluaci oblasti veřejná správa v rámci Metodiky hodnocení kategorie „A“ MA21. 

V poslední části konference vyzval Petr Švec zástupce 
měst, která byla zapojena do testování kategorie „A“ 
MA21, aby ostatní seznámili se svými zkušenostmi 
a postupy z proběhlého testování. Na podiu se postupně 
vystřídali Květoslava Othová, místostarostka Města 
Vsetín, Šárka Trunečková, Ivana Rašková a Monika 
Čapková, koordinátorky Zdravého města a MA21 
v Chrudimi, resp. Kopřivnici, resp. Litoměřicích. 
Za vynikající spolupráci na testování metodiky „A“ MA21 
byli všichni zmiňovaní zástupci měst i jejich úřadů 
odměněni symbolickým letadlem pro pilotní města. 

Účastníci akce si mohli zakoupit produkty „férového 
obchodu“, k dispozici byly též ukázky Regionálních 
produktů, které prezentovala Asociace regionálních 
značek. 

Konference byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům                  
18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. 

 


