Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 822
ze dne 21.5.2013
k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých
měst ČR
Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
stanovy zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst ČR, IČO:
61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha 10 uvedené v příloze č. 2 důvodové
zprávy

II.

III.

souhlasí
1.

se vstupem hlavního města Prahy do zájmového sdružení právnických osob
Národní síť Zdravých měst ČR, IČO: 61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00
Praha 10

2.

s přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha” která je přílohou č. 1
tohoto usnesení

schvaluje
úhradu nákladů spojených se vstupem do zájmového sdružení právnických osob
Národní síť Zdravých měst ČR hlavním městem Prahou, tj. členského příspěvku ve výši
75.000 Kč pro rok 2013 za podmínky schválení bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvem
hl.m. Prahy

IV.

ukládá
1. náměstkovi primátora Kabickému
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení bod II. tohoto usnesení
Termín: 20.6.2013
2.

v případě schválení bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvem hl.m. Prahy podat
přihlášku do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst
ČR dle jeho stanov uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy
Termín: 30.6.2013

3.

v případě schválení bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvem hl.m. Prahy
zastupovat hlavní město Prahu na valných hromadách zájmového sdružení
právnických osob Národní síť Zdravých měst ČR s tím, že způsob hlasování k
jednotlivým bodům programu jednání valných hromad bude podléhat
předchozímu rozhodnutí v příslušných orgánech hlavního města Prahy
Termín: průběžně

2. primátorovi hl.m. Prahy, náměstkovi primátora Kabickému
1. v případě schválení bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvem hl.m. Prahy
podepsat za hlavní město Prahu Deklaraci projektu „Zdravé hlavní město Praha”
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
Termín: 30.6.2013
3. MHMP - ZSP MHMP
1. v případě schválení bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvem hl.m. Prahy
koordinovat za hlavní město Prahu realizaci projektu „Zdravé hlavní město
Praha” specifikovaného v příloze č. 1 tohoto usnesení
Termín: průběžně

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl.m. Prahy

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Kabický
R-07374
náměstek primátora Kabický, primátor hl.m. Prahy, MHMP - ZSP MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 822 ze dne 21. 5. 2013

Projekt Zdravé hlavní město Praha
DEKLARACE

I.
Deklarace projektu Zdravé hlavní město Praha (dále jen „deklarace“), přijímaná
Zastupitelstvem hlavního města Prahy, je základním dokumentem pro účast hlavního města
Prahy v mezinárodním projektu, který probíhá pod patronací Organizace spojených národů
(dále jen „OSN“) a její Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) a ve spolupráci
s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery (v České republice jsou to zejména rezortní
ministerstva, Univerzita Karlova a další).
Věříme, že projekt Zdravé hlavní město Praha bude nadále přispívat ke kvalitnímu
regionálnímu rozvoji a současně k udržení dobrého jména našeho kraje/města v rámci České
republiky i Evropy.

II.
Přijetím deklarace je potvrzen zájem hlavního města Prahy o naplňování zásad a cílů
základních dokumentů Evropské unie a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje,
zdraví a kvality života, zejména:
• Agenda 21, dokument OSN,
• Zdraví 21 (Health 21), dokument WHO,
a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:
• Athénská a Záhřebská deklarace Zdravých měst, dokument WHO,
• Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), usnesení vlády České
republiky č. 810 ze dne 9. 12. 1998,
• Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny
v 21. století, usnesení vlády České republiky č. 1046 ze dne 30. 10. 2002.
III.
Přijetím této deklarace hlavní město Praha potvrzuje svůj zájem být členem zájmového
sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen „NSZM ČR“). NSZM
ČR a její odborní partneři budou poskytovat hlavnímu městu Praze pomoc v jeho snaze
zabezpečit udržitelný rozvoj, kvalitu života a podporu zdraví v rámci své metodiky. Hlavní
město Praha má také možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR, například
formou společných projektů.
Navazující činnost podle Projektu Zdravé hlavní město Praha bude naplňovat mezinárodně
uznávané kvalitní programy a doporučení EU a OSN v rámci rozvoje kraje, kterými jsou
zejména:
- místní Agenda 21.
- místní realizace cílů dokumentu Zdraví 21,
- místní akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP).

IV.
Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se hlavní město Praha rozhodlo k následujícímu
postupu:
Hlavní město Praha zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Zdravé
hlavní město Praha v souladu s doporučeními NSZM ČR.
V návaznosti na projekt bude nadále rozvíjen proces strategického rozvoje hlavního města
Prahy, který se bude dotýkat rozvoje individuálních i společenských hodnot v oblasti zdraví,
životního prostředí, sociální a kulturní, ale také v oblasti ekonomické a hospodářské.
Strategický rozvoj hlavního města Prahy bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy
s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje kraje a v partnerské spolupráci s občany hlavního
města Prahy a zainteresovanými subjekty. Hlavní město Praha bude v rámci projektu
spolupracovat se zástupci městských částí a úřadů státní správy, usilovat o spolupráci se
zástupci institucí i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.

V Praze dne

.....................................................

.....................................................

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hlavního města Prahy

Mgr. Ivan Kabický
náměstek primátora hlavního města Prahy
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Důvodová zpráva

(společná pro RHMP i ZHMP)
Návrh na členství hlavního města Prahy v Národní síti zdravých měst ČR je předkládán
v souladu s programovým prohlášení Rady HMP, kapitolou Budoucnost pražského
zdravotnictví, které bylo přijato usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2138 ze dne 21. 12. 2011.
Podle § 59 odst. 2 písm. i) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, je Zastupitelstvu HMP vyhrazeno rozhodovat o účasti hlavního města
Prahy v již založených právnických osobách.
Hlavní město Praha bylo osloveno ke členství v mezinárodně certifikované asociaci Národní
síť Zdravých měst ČR (dále jen „NSZM ČR“) mající právní formu zájmového sdružení
právnických osob a k realizaci „Projektu Zdravý kraj“ dle mezinárodních standardů OSN a
EU. Realizace předpokládá dlouhodobý a systematický proces zkvalitňování strategického
rozvoje kraje a jeho regionálních aktivit v souvislosti se zaváděním a uplatňováním
udržitelného rozvoje. Nedílnou součástí je podpora rozvoje koncepčních podmínek pro
zlepšení zdraví obyvatel kraje (přičemž zdraví je zde míněno jako zdravý způsob života nebo
životní styl) a zapojováním veřejnosti do otázek rozvoje kraje. Dosud jsou zapojeny kraje
Jihomoravský, Liberecký, Plzeňský a Vysočina.
Členství hlavního města Prahy jako kraje by navázalo na členství městských částí:
Praha 7 od roku 2008,
Praha 14 od roku 2009,
Praha 18 od roku 2009,
Praha 19 od roku 2010,
Praha 21 od roku 2012,
Praha – Dolní Počernice od roku 2008,
Praha – Libuš od roku 2005,
Praha – Slivenec od roku 2008.
Velké komunitní osvětové akce ve městech, podporované celostátně NSZM ČR, jsou
založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí, regionů s místními partnery, jedná
se např. o Den Země, Dny zdraví, Den bez tabáku, Dny bez úrazů.
Dalším příkladem je Evropský den bez aut (EDBA), který iniciovala Evropská komise v roce
2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si
drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný
nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zkvalitňování
prostranství pro pěší atp. V roce 2002 byla jednodenní akce poprvé rozšířena na celotýdenní
kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září. V rámci
ETM je místními úřady realizováno široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné
dopravy. Zaměření každého ročníku kampaně souvisí vždy s hlavním mottem. Účast
v kampaních je otevřena všem městům, obcím i regionům, která mají o problematiku
udržitelné dopravy zájem. Municipality mohou dle svých kapacit realizovat kampaň ETM
v plném celotýdenním rozsahu nebo se rozhodnout pouze pro realizaci jednodenní kampaně
EDBA. Předpokladem pro zapojení města do kampaní je schválení Charty, v rámci níž jsou
stanovena pravidla a rámec akce. V ČR jsou obě kampaně realizovány od roku 2002
a převážnou část aktivně zapojených měst a obcí tvoří členové NSZM ČR.
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Národní koordinací obou kampaní v rámci ČR je pověřeno Ministerstvo životního prostředí
ČR.
Světový den zdraví je pravidelnou kampaní WHO (vždy 7. 4.), do které se zapojují i Zdravá
města, obce, regiony ČR; členové NSZM ČR realizují rozsáhlou kampaň Dny zdraví též
v podzimním termínu každého roku. Dny zdraví jsou jednou z pěti základních celostátních
komunitních kampaní, kterou NSZM ČR pořádá ve svých členských městech, obcích
a regionech. Kampaň ve Zdravých městech, obcích a regionech standardně probíhá
v podzimním termínu 4. - 17. října. Tématickou různorodostí i zapojením odborných partnerů
v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního
stylu v České republice. Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany
o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím
a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické
i duševní pohodě.
Radnice Zdravých měst Dny zdraví každoročně realizují ve spolupráci se všemi partnery,
kteří se problematikou zdraví z jakéhokoliv hlediska zabývají (nestátní neziskové organizace,
zdravotnická zařízení, školy apod.). NSZM ČR poskytuje členským municipalitám v rámci
kampaně možnost využít nabídky ke spolupráci z řad odborných partnerů asociace
a především širokou celostátní medializaci v tisku, rozhlase a televizi.
Součástí vstupu kraje jako člena do NSZM ČR je přijetí „Deklarace projektu Zdravé hlavní
město Praha“, která je přílohou č. 1 k usnesení. Touto deklarací se kraj zavazuje k plnění
doporučení mezinárodních dokumentů EU a OSN, zejména „Agendy 21“ a „Zdraví 21“.
Základní informace o dokumentech jsou přílohou č. 1 důvodové zprávy.
Z členství vyplývá pro kraj finanční závazek pravidelného ročního příspěvku na základě
Valnou hromadou NSZM ČR každoročně schvalovaných pravidel pro platbu členských
příspěvků. Příspěvek pro rok 2013 je pro kraj stanoven ve výši 75 000 Kč.
Pro další postup je nutné, aby byla ustanovena základní řídící struktura „Projektu Zdravý
kraj“, tj. v podmínkách hl. m. Prahy projektu „Zdravé hlavní město Praha“, která je
podmínkou pro vstup a činnost a sestává se z:
• politika zodpovědného za realizaci „Projektu Zdravý kraj“ (člena politického vedení
kraje) - v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1911 ze dne 24. 11. 2011 v platném znění
stanovícím působnost jednotlivých členů Rady hl. m. Prahy je jím náměstek primátora Mgr.
Ivan Kabický;
• koordinátora „Projektu Zdravý kraj“, který je zaměstnancem zařazeným do struktury
krajského úřadu - bude zabezpečováno v rámci působnosti věcně příslušného odboru ZSP
MHMP (vedoucí odd. prevence ZSP MHMP Mgr. Jana Nožířová);
• pověřeného poradního orgánu (pracovní skupina či komise), který bude zajišťovat
mezisektorovou komunikaci, bude mít dohled nad kvalitou realizace „Projektu Zdravý kraj“ a
bude mít možnost předkládat doporučení Radě či Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Ustavení
poradního orgánu není podmínkou přijetí kraje do NSZM ČR, je možné jej zajistit až
v průběhu členství v NSZM ČR.
Stanovy NSZM ČR jsou přílohou č. 2 důvodové zprávy.
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě projektu Zdravé hlavní město Praha

Základní informace o dokumentech Zdraví 21, Agenda 21 a NEHAP
Níže uvedené mezinárodní dokumenty jsou sledovány jako standardy v Metodice NSZM ČR, která byla
oceněna jako Světový projekt EXPO 2000. Naplňování těchto dokumentů vychází z deklarace Projektu
Zdravé město (obec, region) v každé municipalitě a realizace je sledována v komunitní Plánu zdraví
a kvality života města (obce, regionu).

Zdraví 21 (Health 21)

dokument Světové zdravotní organizace (WHO-OSN), novela 1999
-

Zdraví 21 formuluje evropskou strategii WHO, navazuje na strategii WHO Zdraví pro všechny do
roku 2000.
Dokument je rámcem pro přijetí nejlepších strategií, které vzešly ze společné evropské zkušenosti
během posledních 10-15 let.
Je výzvou pro 51 členských zemí k vytvoření nové regionální politiky zdraví pro všechny jako
průvodce při stanovení vlastních politických přístupů a cílů.
Na místní úrovni je nutná jasně definovaná aktivita, aby se vize zdraví pro všechny změnila
v rozvíjející se realitu.

Agenda 21

dokument OSN, 1992
-

-

-

-

Agenda 21 byla přijata na konferenci OSN v červnu 1992 v Rio de Janeiro, signatářem byla i Česká
republika. V roce 2002 je organizována konference Rio+10 v Johannesburgu, kde v rámci
reprezentace České republiky jsou uváděna i Zdravá města ČR jako aktivní realizátoři Agendy 21.
Agenda 21 (neboli program pro 21. století) obsahuje 40 kapitol. Odráží celosvětový konsensus
a na nejvyšší úrovni přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti rozvoje a životního prostředí
a obsahuje principy udržitelného rozvoje.
Tzv. místní Agenda 21 je mezinárodním programem pro zavádění udržitelného rozvoje na místní
a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných,
strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho
aspektech.
Jedním z hlavních principů je stabilita mezi hlavními oblastmi rozvoje: sférou hospodářského
rozvoje, sférou sociálního rozvoje a oblastí životního prostředí. V procesu je zdůrazněna účast
veřejnosti a otevřený typ spolupráce mezi jednotlivými subjekty, jako jsou veřejná správa,
nevládní organizace, podnikatelské subjekty, účelová zařízení, zájmové skupiny, věda a výzkum
i laická veřejnost.

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP)
dokument vlády ČR, 1998
-

-

NEHAP ČR je součástí Evropského akčního plánu (byl přijat na druhé konferenci ministrů životního
prostředí a zdravotnictví v červnu 1994 v Helsinkách), který dohromady tvoří plány jednotlivých
států EU.
NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810.
Dokument obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního
stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční podpory
zdraví.

Athénská deklarace pro Zdravá města, dokument WHO, 1998
Záhřebská deklarace pro Zdravá města, dokument WHO, 2008
-

-

-

oba dokumenty WHO zdůrazňují závazek politických reprezentací měst v Evropě posilovat a
podporovat opatření ke zdraví, rovným příležitostem přístupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a
sociální spravedlnosti
staví na znalostech, zkušenostech a úspěších dosažených během existence hnutí Evropských
Zdravých měst
Záhřebská deklarace vyzdvihuje pokračující činnost a priority hodnot a identifikuje nové výzvy,
důkazy a přístupy, nastíněné např. v závěrečné zprávě Komise pro sociální determinanty zdraví,
jimiž by se měla města zabývat a jež by měla přijímat v procesu práce na ochraně a zlepšování
zdraví a blahobytu všech svých občanů
Záhřebská deklarace zároveň přezkoumává plány a priority pro Fázi V Zdravých měst WHO (2009
– 2013) a Evropských Národních sítí Zdravých měst a identifikuje způsoby, pomocí kterých mohou
regionální a národní vedení, společně s WHO, podporovat tyto přístupy a mít z nich užitek.

Více informací ke všem výše uvedeným dokumentům lze získat na internetových stránkách NSZM ČR:
http://www.nszm.cz/standard

2

Příloha č. 2 k důvodové zprávě projektu Zdravé hlavní město Praha

STANOVY NSZM ČR
Ú PL N É Z N Ě NÍ k e d n i 31 . b ř ezna 2005
§I
Statut a poslání
1. Národní síť Zdravých měst České republiky (dále jen „NSZM ČR“ nebo
„asociace“) je zájmovým sdružením právnických osob, založeným dle ustanovení § 20f
a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
2. Členem NSZM ČR může být municipalita České republiky, sdružení municipalit a jiná
právnická osoba nemunicipálního charakteru, která se rozhodne respektovat tyto
Stanovy a postupovat k naplnění poslání asociace. Municipalitou České republiky (dále
jen „municipalita“) se rozumí obec, město, městská část hlavního města Prahy a kraj
na území České republiky. Sdružením municipalit (dále jen „sdružení municipalit“) se
pro účely těchto Stanov rozumí taková forma spojení municipalit České republiky,
která je právnickou osobou. Člen je zastupován svým statutárním zástupcem.
3. Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace v České republice
ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování
udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
4. Členstvím v NSZM ČR vyjadřují členové vůli podle svých možností podporovat,
propagovat, realizovat a rozvíjet dlouhodobé programy „Projekt Zdravé město WHO“
(dále jen „PZM“) a „místní Agenda 21“ (dále jen „MA21”), které vycházejí
z dokumentu Světové zdravotní organizace (WHO) „Zdraví 21“ a z dokumentu OSN
„Agenda 21“.
§ II
Sídlo
Sídlo NSZM ČR:
Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, Česká republika.
§ III Předmět
činnosti
1. Předmětem činnosti NSZM ČR jsou:
a) spolupráce s institucemi a odbornými organizacemi na regionální, národní
i mezinárodní úrovni při podpoře zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje;
účast na společných aktivitách, kampaních a projektech;
b) zastupování zájmů členů asociace při jednáních s institucemi a odbornými
organizacemi v souladu s posláním asociace; účast v relevantních pracovních
orgánech na regionální, národní i mezinárodní úrovni;
c) národní koordinace aktivit členů asociace k efektivnímu společnému postupu při
kvalitní realizaci PZM a MA21 v podmínkách České republiky;
d) vzdělávání a osvětová činnost k tématu PZM a MA21 a tématům souvisejícím;
přenos zkušeností a příkladů dobré praxe PZM a MA21;
e) vytváření metodických doporučení, poskytování poradenství a konzultací pro členy
při přípravě a realizaci PZM a MA21, zejména v oblasti strategického plánování
a řízení, kvality veřejné správy a zapojování veřejnosti;
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f) zajištění a správa finančních prostředků pro činnosti asociace; příprava projektů
asociace;
g) zajištění propagace a medializace na národní i mezinárodní úrovni pro aktivity
členů asociace při realizaci PZM a MA21; zajištění přípravy, výroby a distribuce
relevantních propagačních materiálů a předmětů; zajištění a pořádání akcí na
regionální a národní úrovni k propagaci a prezentaci aktivit asociace i jednotlivých
členů;
h) monitoring a distribuce informací členům k tématům souvisejícím s PZM a MA21
prostřednictvím internetu, správa vlastních internetových stránek.

§ IV
Příjmy a majetek
1. Příjmy NSZM ČR tvoří:
a) členské příspěvky členů asociace;
b) dotace, granty, dary;
c) příjmy z činností asociace v souladu s předmětem činnosti (viz § III).
2. Majetek NSZM ČR tvoří hmotný a nehmotný majetek dle účetní evidence.
3. Při vystoupení člena z asociace nemá člen nárok na vrácení členských příspěvků NSZM
ČR ani na jiné majetkové či finanční vypořádání.
§V
Členství
1. Členství v NSZM ČR vzniká přijetím nového člena Radou na základě žádosti člena
podané jeho statutárním orgánem. O přijetí nových členů informuje Rada na
nejbližším zasedání Valné hromady.
2. Člen asociace je povinen svým působením a aktivitami přispívat k naplňování poslání
asociace (viz § I).
3. Člen je povinen respektovat Stanovy a usnesení Valné hromady.
4. Mezi členské povinnosti patří úhrada členských příspěvků NSZM ČR. O výši členských
příspěvků, termínu platby a dalších souvisejících podmínkách rozhoduje Valná
hromada.
5. Neplnění výše uvedených členských povinností se považuje za důvod k vyloučení člena
z NSZM ČR.
6. Člen má právo hlasovat na valné hromadě, volit a být volen do orgánů asociace.
7. Statutární orgán člena nebo jím zmocněná osoba má právo vyžadovat od orgánů
NSZM ČR informace o činnosti NSZM ČR, finanční situaci a nahlížet do dokladů
asociace.
8. Členství zaniká vystoupením člena z asociace nebo jeho vyloučením pro neplnění
členských povinností. Člen, který hodlá vystoupit z asociace, oznamuje svůj úmysl
neprodleně Radě; vystoupení je možné pouze na základě oznámení statutárního
orgánu člena o vystoupení z asociace adresovaného Radě. Vystoupení člena bere na
vědomí Valná hromada; vyloučení člena při neplnění členských povinností schvaluje
Valná hromada.
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§ VI
Orgány a organizační složky
1. Orgány asociace jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

Valná hromada NSZM ČR;
Rada NSZM ČR;
Předseda a místopředseda NSZM ČR;
Ředitel NSZM ČR;
Revizní komise NSZM ČR.

2. Organizační složky asociace jsou:
a) Úseky Kanceláře NSZM ČR;
b) Pobočky NSZM ČR.
§ VII Valná
hromada
1. Valná hromada NSZM ČR (dále jen „Valná hromada“) je nejvyšším orgánem asociace,
který řídí asociaci k naplňování jejího poslání. Valná hromada rozhoduje o zásadních
otázkách rozvoje a činnosti asociace.
2. Valná hromada je tvořena všemi členy asociace. Člen asociace je na zasedání Valné
hromady zastupován svým statutárním zástupcem. Zastupování statutárního zástupce
je možné pouze po předložení plné moci zmocněnou osobou. Zmocněná osoba nesmí
být v komerčním vztahu k NSZM ČR.
3. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ročně na jarním
a podzimním zasedání; jarní zasedání Valné hromady je z důvodu návaznosti na lhůty
stanovené účetními a daňovými předpisy svoláváno tak, aby se konalo nejpozději do
31. května každého roku. Valná hromada je mimořádně svolávána v případech, kdy je
třeba projednat záležitosti spadající do výhradní působnosti Valné hromady, které
nesnesou odkladu, požádá-li o to nejméně 1/3 členů NSZM ČR nebo poklesne-li počet
členů Rady o jednu třetinu. Jestliže jsou splněny uvedené podmínky pro svolání
zasedání Valné hromady a tato přesto není svolána do třiceti dnů (jinak bez
zbytečného odkladu), je oprávněna svolat valnou hromadu 1/3 členů asociace.
4. Valnou hromadu svolává předseda pozvánkou všem členům asociace, s určením data,
hodiny, místa a programu jednání (vč. podkladových materiálů k hlasování), nejméně
10 dnů před termínem jednání Valné hromady. Stanovená lhůta se počítá dnem
odeslání pozvánky na adresu člena asociace, pozvánku je možné zaslat
prostřednictvím internetové pošty.
5. Zasedání Valné hromady řídí předseda. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li
přítomna nadpoloviční většina členů asociace. Pokud se nedostaví potřebný počet
členů, jednání se ukončí a do 20 dnů se svolá náhradní zasedání Valné hromady. Tato
náhradní Valná hromada je schopna se usnášet vždy, bez ohledu na počet přítomných
členů.
6. Do pravomoci Valné hromady patří :
a) schválení Stanov NSZM ČR a jejich změn;
b) schválení hlavních dokumentů a materiálů asociace:
- schválení Strategie a plánů NSZM ČR; schválení Koncepce předložené ředitelem;
- schválení ročního rozpočtu NSZM ČR a jeho změn;
- schválení roční účetní závěrky NSZM ČR;
- schválení významných projektů NSZM ČR (v souladu s interními předpisy);
c) projednání přijetí člena NSZM ČR; projednání vystoupení člena z NSZM ČR;
vyloučení člena NSZM ČR,
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d) určení podmínek pro platbu členských příspěvků;
e) volba a odvolání členů Rady NSZM ČR; rozhodnutí o počtu členů Rady na dané
období;
f) schválení předsedy a místopředsedy NSZM ČR na návrh Rady; odvolání předsedy
a místopředsedy NSZM ČR;
g) volba a odvolání členů Revizní komise NSZM ČR; schválení a odvolání předsedy
Revizní komise na návrh komise;
h) rozhodnutí o zřízení pobočky NSZM ČR;
i) rozhodnutí o zřízení organizace zajišťující služby pro členy NSZM ČR nebo jiné
specializované činnosti; pověření osob, které zastupují zájmy asociace v orgánech
zřizované organizace;
j) rozhodnutí o majetkové účasti na podnikání jiných subjektů;
k) rozhodnutí o transformaci NSZM ČR (sloučení, rozdělení);
l) rozhodnutí o zrušení NSZM ČR s likvidací, jmenování, odvolání a odměňování
likvidátora;
m) další otázky související s činností asociace, které si Valná hromada vyhradí.
7. Způsob rozhodování Valné hromady:
a) každý člen NSZM ČR má při hlasování jeden hlas;
b) podle listiny přítomných se zjistí počet přítomných členů a předseda oznámí zda je
Valná hromada schopná usnášet se; v případě zmocněných osob je nutné při
registraci uplatnit plnou moc (viz odst. 2 tohoto paragrafu);
c) k přijetí rozhodnutí uvedených v odst. 6 písm. a,h,i,j tohoto paragrafu jsou
zapotřebí nejméně 2/3 hlasů členů zaregistrovaných na zasedání Valné hromady;
k přijetí ostatních rozhodnutí postačuje nadpoloviční většina hlasů členů
zaregistrovaných na zasedání Valné hromady;
d) o výsledku hlasování a průběhu zasedání Valné hromady se pořizuje zápis ověřený
dvěma přítomnými zástupci členů NSZM ČR.
§ VIII
Rada
1. Rada NSZM ČR (dále jen „Rada“) je orgánem, který řídí a dozoruje postup k naplnění
poslání NSZM ČR v období mezi zasedáními Valné hromady na základě dokumentů
schválené Strategie, Koncepce, plánů a rozpočtu.
2. Rada se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně na řádném zasedání Rady.
Radu svolává předseda podle potřeby nebo požádají-li o to nejméně dva členové Rady.
Zasedání Rady je vždy svoláváno pozvánkou zaslanou všem členům Rady, s určením
data, hodiny, místa a programu jednání, nejméně 10 dnů předem. Stanovená lhůta se
počítá dnem odeslání pozvánky na adresu delegované osoby, pozvánku je možné
zaslat prostřednictvím internetové pošty.
3. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady. Pokud se
nedostaví potřebný počet členů, jednání se ukončí a do 20 dnů se svolá náhradní
zasedání Rady. Tato náhradní Rada je schopna se usnášet vždy, bez ohledu na počet
přítomných členů.
4. Rada je složena z členů asociace zvolených Valnou hromadou na období dvou let. Rada
má minimálně 3 a maximálně 9 členů; o počtu členů na dané období rozhoduje VH
5. Členové zvolení do Rady delegují ke svému zastupování v Radě konkrétní osobu (dále
jen „delegovaná osoba“); v případě členských municipalit se vždy jedná
o představitele samosprávy. Delegovaná osoba může být v průběhu funkčního období
Rady měněna na základě rozhodnutí delegujícího člena asociace. Delegovaná osoba
nesmí být v komerčním vztahu k NSZM ČR, nesmí být členem Revizní komise nebo
ředitelem asociace.
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6. Zastupování delegované osoby na zasedání Rady je možné pouze po předložení plné
moci zmocněnou osobou; zmocněná osoba nesmí být v komerčním vztahu k NSZM ČR,
nesmí být členem Revizní komise nebo ředitelem asociace.
7. Do pravomoci Rady patří :
a) návrh pro Valnou hromadu na personální obsazení funkce předsedy
a místopředsedy;
b) rozhodnutí o přijetí nového člena asociace;
c) schválení a odvolání ředitele; kontrola postupu ředitele v rámci Koncepce schválené
Valnou hromadou;
d) schválení interních předpisů a dalších dokumentů či materiálů, které nejsou
vyhrazeny Valné hromadě;
e) schválení organizační struktury asociace na návrh ředitele;
f) projednávání pravidelných materiálů na řádných zasedáních Rady ke stavu, činnosti
a hospodaření NSZM ČR;
g) navýšení prostředků schváleného rozpočtu NSZM ČR v případě získání dodatečných
finančních zdrojů do rozsahu stanoveném interními předpisy; přesun prostředků
mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu v odůvodněných případech;
změny rozpočtu schvaluje nejbližší zasedání Valné hromady.
8. Způsob rozhodování Rady:
a) každý člen Rady má při hlasování 1 hlas;
b) podle listiny přítomných se zjistí počet přítomných členů a předseda oznámí zda je
Rada schopná usnášet se; v případě zmocněných osob je nutné při registraci
uplatnit plnou moc (viz odst. 6 tohoto paragrafu);
c) k přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů členů zaregistrovaných
na zasedání Rady;
d) v případech stanovených předsedou může hlasování Rady probíhat prostřednictvím
internetové pošty;
e) o výsledku hlasování a průběhu zasedání Rady se pořizuje zápis, který podepisuje
předseda.
§ IX
Předseda a místopředsedové
1. Předseda NSZM ČR (dále jen „předseda“) je statutárním orgánem asociace.
Místopředseda NSZM ČR (dále jen „místopředseda“) zastupuje předsedu a přebírá jeho
pravomoci v závažných případech nebo pokud je k tomu předsedou vyzván; v případě,
že předseda ukončil předčasně svoji funkci zastupuje místopředseda do nejbližšího
zasedání Valné hromady, kdy musí být zvolen nový předseda. Předseda
a místopředseda jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou ze členů Rady, na základě
návrhu Rady. Valná hromada může na návrh Rady zvolit více místopředsedů, jejichž
pravomoci a vzájemné vztahy určí předseda.
2. Předseda a místopředsedové mají povinnost vykonávat svoji funkci podle pokynů
Valné hromady a Rady s péčí řádného hospodáře a nesou odpovědnost při porušení
této povinnosti. Předseda a místopředsedové nesmějí být v komerčním vztahu k NSZM
ČR. Předseda a místopředsedové mohou pověřit jiného člena Rady nebo ředitele
k úkonům, které jsou v jejich pravomoci (viz násl. odst.). Předseda a místopředsedové
nesmějí být v komerčním vztahu k NSZM ČR, nesmí být členem Revizní komise nebo
ředitelem asociace.
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3. Do pravomoci předsedy patří:
a) jednání jménem NSZM ČR;
b) přijímání právních závazků, uzavírání smluvních vztahů za NSZM ČR;
pověření ředitele plnou mocí k těmto úkonům;
c) disponování s finančními prostředky asociace;
d) řízení zasedání Rady a Valné hromady.
§X
Ředitel
1. Ředitel NSZM ČR (dále jen „ředitel“) je orgánem asociace, který zajišťuje operativní
řízení organizace v souladu s Koncepcí schválenou Valnou hromadou. Ředitel je
ustaven a odvoláván Radou.
2. Ředitel plní úkoly ukládané vyššími orgány asociace (Valnou hromadou, Radou,
Revizní komisí a předsedou). Ředitel připravuje odborné a koncepční podklady pro
rozhodování Rady a Valné hromady k postupu při naplňování poslání asociace.
Pravomoci a zodpovědnost ředitele jsou stanoveny interními předpisy. Ředitel má za
povinnost vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a nese odpovědnost při
porušení této povinnosti.
3. Ředitel vykonává funkci národního koordinátora Projektu Zdravé město WHO. Pod jeho
vedením probíhá rozvoj odborných metodik a metodická pomoc členům asociace.
4. Ředitel je zodpovědný za hospodaření
prostředků pro činnost NSZM ČR.

asociace,

včetně

zajišťování

finančních

5. Ředitel je zodpovědný za kvalitu odborných i provozních činností NSZM ČR, zodpovídá
též za kontrolu kvality externích dodávek prací a služeb pro asociaci.
6. Ředitel navrhuje organizační strukturu asociace, kterou schvaluje Rada. Ředitel
stanovuje náplň činnosti jednotlivých organizačních složek. Ředitel řídí veškeré
činnosti v rámci organizační struktury, je personálním vedoucím asociace, stanovuje
pracovní funkce a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků.
7. Ředitel je o aktivitách svých, organizačních složek a o stavu hospodaření asociace
povinen pravidelně informovat Radu na jejích řádných zasedáních. Ředitel se účastní
zasedání Rady a Valné hromady s hlasem poradním, zodpovídá za kvalitu
předkládaných materiálů.
8. Do pravomoci ředitele patří:
a) přijímání právních závazků, uzavírání smluvních vztahů za NSZM ČR v rámci
podmínek stanovených interními předpisy nebo plnou mocí předsedy;
b) zastupování NSZM ČR před úřady; pověření pracovníků k těmto jednáním;
c) jednání jménem NSZM ČR v provozních a odborných záležitostech; pověření
pracovníků k těmto jednáním;
d) disponování s finančními prostředky asociace v souladu se schváleným rozpočtem
NSZM ČR v rámci podmínek stanovených interními předpisy; pověření pracovníků
v této oblasti;
e) výběr pracovníků a uzavírání pracovně-právních vztahů za NSZM ČR.
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§ XI Revizní
komise
1. Revizní komise NSZM ČR (dále jen „Revizní komise“) je interním revizním orgánem
asociace pro oblast hospodaření a účetní dokumentace.
2. Revizní komise je složena z osob dle rozhodnutí Valné hromady. Členové revizní
komise nesmí být voleni z pracovníků NSZM ČR, nesmí být v komerčním vztahu
k NSZM ČR a nesmí být ve funkci člena Rady, předsedy, místopředsedy nebo ředitele.
4. Revizní komisi tvoří 3 členové. V čele Revizní komise stojí předseda komise, který
zodpovídá za činnost komise a předkládá výsledky její činnosti. Předseda Revizní
komise je volen a odvoláván Valnou hromadou ze členů této komise, a to na základě
doporučení komise.
3. Členové Revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech účetních a pomocných
dokladů NSZM ČR a vyžádat si vyjádření ředitele nebo jiných zodpovědných
pracovníků v rámci organizačních složek asociace. Revizní komise kontroluje, zda jsou
účetní doklady správně vedeny v souladu se skutečností a zda se hospodaření
asociace uskutečňuje v souladu s platnými předpisy, usneseními Valné hromady,
a s uzavřenými smluvními vztahy.
4. Revizní komise předkládá Valné hromadě pravidelnou zprávu o revizi za uplynulý
kalendářní rok, vždy po projednání v Radě a po posouzení stavu odstranění zjištěných
nedostatků. Členové Revizní komise se účastní zasedání Rady a Valné hromady
s hlasem poradním.
5. Revizní komise neprodleně upozorňuje předsedu na zjištěné nedostatky a požaduje
zajištění jejich nápravy. Jestliže to vyžadují zájmy asociace, požádá Revizní komise
předsedu o svolání mimořádného zasedání Valné hromady, na kterém ve spolupráci
s Radou navrhne potřebná opatření.
6. Ke své činnosti může Revizní komise na základě souhlasu Rady použít v přiměřeném
rozsahu služeb externích aprobovaných osob.
7. Způsob rozhodování Revizní komise: komise rozhoduje většinou hlasů svých členů.
Každý člen revizní komise má jeden hlas.
§ XII
Organizační struktura a zřizované organizace
1. Hlavním pracovištěm asociace je Kancelář NSZM ČR (dále jen „Kancelář“), která přímo
zajišťuje nebo koordinuje činnosti NSZM ČR. Kancelář je členěna do specializovaných
úseků, které mají charakter organizačních složek. Do čela úseku Kanceláře je ustaven
vedoucí úseku, který je řízen ředitelem a jehož pravomoci a zodpovědnost jsou
stanoveny interními předpisy.
2. NSZM ČR v případě potřeby na základě rozhodnutí Valné hromady zakládá pobočky,
které mají charakter organizačních složek. Do čela pobočky je ustaven vedoucí
pobočky, který je řízen ředitelem a jehož pravomoci a zodpovědnost jsou stanoveny
interními předpisy.
3. NSZM ČR v případě potřeby zřizuje rozhodnutím Valné hromady organizace, které
zajišťují služby pro členy NSZM ČR nebo jiné specializované činnosti. NSZM ČR
pověřuje osoby, které zastupují zájmy asociace v orgánech zřizované organizace.
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§ XIII
Zásady hospodaření
1. Rada předkládá Valné hromadě pro každý kalendářní rok návrh rozpočtu, podle
kterého po jeho schválení probíhá hospodaření asociace. Po ukončení kalendářního
roku je předkládána zpráva o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
2. Rada rozhoduje navýšení prostředků schváleného rozpočtu NSZM ČR v případě získání
dodatečných finančních zdrojů do rozsahu stanoveném interními předpisy. Rada
rozhoduje o přesunu prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu
v odůvodněných případech. Změny rozpočtu schvaluje nejbližší zasedání Valné
hromady.
3. Ředitel zodpovídá za finanční operace v rámci schváleného rozpočtu, za vedení
účetnictví a za evidenci stavu a pohybu majetku NSZM ČR v souladu s platnými
právními předpisy a interními předpisy. O hospodaření asociace vůči schválenému
rozpočtu pravidelně informuje Radu na jejích řádných zasedáních.
4. Rada předkládá Valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku, na základě
provedené interní revize a auditu.
§ XIV
Zánik
1. O zrušení NSZM ČR a vstupu do likvidace rozhoduje Valná hromada.
2. NSZM ČR zaniká výmazem z rejstříku vedeného u příslušného úřadu na základě
návrhu podaného předsedou a schváleného Valnou hromadou.
3. Před zánikem NSZM ČR se provede likvidace, jestliže majetek NSZM ČR nepřechází na
právního nástupce.
4. Majetek NSZM ČR se po provedení likvidace rozděluje mezi členy asociace nebo
poměrně podle výše příspěvků jednotlivých členů se zohledněním délky členství
jednotlivých členů.
§ XV Závěrečná
ustanovení
1. Tyto Stanovy byly schváleny na zasedání Valné hromady NSZM ČR
konaném v Kopřivnici dne 31. března 2005.
2. Uvedeným dnem schválení Stanov se ruší dřívější verze Stanov NSZM ČR a ustanovení
interních předpisů v případech, kdy by tyto předpisy byly v rozporu se schválenými
Stanovami.
3. Každá změna Stanov podléhá zápisu do registru vedeného u příslušného úřadu.

Stanovy NSZM ČR jsou registrovány u Magistrátu hl.m. Prahy.
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