Zápis
z jednání správní rady Asociace měst pro cyklisty 01/2019,
které se uskutečnilo dne 08. 1. 2019 v Jihlavě
1. Úvod
Proběhlo hlasování správní rady Asociace měst pro cyklisty.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ VE VŠECH BODECH BYL NÁSLEDUJÍCÍ:
Počet hlasujících:

4 ze 7

Jaroslav Vymazal (Jihlava), Josef Novák (Zlín), Aleš Langer (Uničov) a Jaroslav Zatloukal
(Uherské Hradiště)
Pro:

4

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Výsledek:

schváleno

2. Text schváleného usnesení
Správní rada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty
1) SCHVALUJE
volbu zapisovatele a ověřovatele
zapisovatel: Jitka Vrtalová,
ověřovatel: Jaroslav Vymazal.
2) SCHVALUJE
termín a místo další valné hromady. Ta se uskuteční dne 29. 3. 2019 v Praze na veletrhu For Bikes.
Dne 28. 3. 2019 proběhne v Říčanech neformální setkání členů asociace, s přenocováním
v Říčanech.
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a POVĚŘUJE
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, připravit podklady k této valné hromadě, včetně výroční
zprávy za rok 2018, která ještě před touto valnou hromadou bude předložena ke schválení Správní
radě Asociace měst pro cyklisty. Dalším úkolem je připravit návrh nových stanov (příloha 1) a
organizačního řádu asociace (příloha 2), včetně návrhu nového názvu, např. Partnerství pro městskou
mobilitu, který koresponduje s posunem těžiště poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem
k městské mobilitě.

3) SCHVALUJE
Provizorní rozpočet asociace do 29. 3. 2019, tedy do termínu valné hromady. Provizorní rozpočet
pracuje pouze se ziskem hospodaření asociace z poslední pěti let, který činí 576.071,63 Kč.
Celkem se navrhuje vyčerpat do 29.3.2019: 491.980 Kč
a. 90.000 Kč - mzda na rok 2019 pro Jitku Vrtalovou za marketingové práce na kampani
CityChangers, servis pro platformu městské mobility, a to ve výši 30.000 Kč /měsíc,
včetně všech odvodů (v návaznosti na předpokládanou dotaci z MMR, aby se mohla
vykazovat již od 1. 1. 2019).
b. 90.000 Kč - mzda na rok 2019 pro Moniku Martinkovou, osoba určená na sběr dat
nejlepší praxe: a) oblast celkové městské mobility, b) oblast cyklistické dopravy, c)
novinky na webech. Spolupráce na přípravě podkladů pro zahraničí a Cyklostrategii EU.
Součástí je i vyhledávání novinek na zahraničních webech a jejich překladu jako součást
aktivity dle organizačního řadu asociace, bod III.2, , a to ve výši 30.000 Kč /měsíc,
včetně všech odvodů (v návaznosti na předpokládanou dotaci z MMR, aby se mohla
vykazovat již od 1. 1. 2019).
c. 27.000 Kč – DPP pro Davida Michaličku, na navazování kontaktů a partnerství s dalšími
městy a organizacemi (v návaznosti na předpokládanou dotaci z MMR, aby se mohla
vykazovat již od 1. 1. 2019).
d. 30.000 Kč – DPP pro Jaroslava Martinka, na klasickou činnost jednatele asociace
e. 60.000 Kč – na služby za vykonané práce
f. 24.980 Kč – každoroční ČD IN-kartu 100 na rok 2019 pro jednatele Ing. Jaroslava
Martinka.
g. 30.000 Kč - 10% spolupodíl asociace na rozpočtu projektu Koncepce rozvoje
přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí.
h. 110.000 Kč - finanční podpora kampaně City Changers a další navazující externí práce.
i. 30.000 Kč - režijní náklady, cestovné, atd.
a POVĚŘUJE
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, vést rozpočet dle výše uvedeného rozdělení.
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4) BERE NA VĚDOMÍ a DOPORUČUJE KE SCHVÁLENÍ NA VALNÉ HROMADĚ
4.1. Volba nové správní rady
Do konce ledna 2019 Ing. Jaroslav Martinek prověří seznam osob, které souhlasí s nominací do
správní rady. Mandáty končí stávajícím členům k 2. 3. 2019 a je potřeba připravit jmenování nové
správní rady do valné hromady.
4.2. Rekapitulaci aktivit za léta 2013 - 2018
Přítomní zástupci přijali informace spojené s rekapitulací aktivit za léta 2013 – 2018.
Přehled všech aktivit Asociace měst pro cyklisty, které jsou popsané na odkaze
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/.
1. Podpora měst v realizaci plánů udržitelné městské mobility, které by měly řešit i otázku
cyklistické dopravy. Za tím účelem asociace bude společně s dalšími partnery rozvíjet
značku Město s dobrou adresou.

2. Spolupráce na vzniku expertní skupiny pro městskou mobilitu, a to v návaznosti na
iniciativu Město s dobrou adresou. Za tím účelem budou pořádány jednání, workshopy,
konference, výstavy. Hlavní událostí byly celkem 4 národní konference, které proběhly
v Olomouci (2015), v Ledči nad Sázavou (2016), v Ostravě (2017) a v Třebíči (2018)..
3. Provozování webového portálu akademie městské mobility (www.dobramesta.cz) a nabídka
pomoci městům s jeho aplikací na místní úroveň. Provozování profilů na sociální síti Facebook
pro značky MSDA a cyklostrategie.
4. Propagace a výměna osvědčených postupů a příkladů nejlepší praxe: a) oblast celkové
městské mobility, b) oblast cyklistické dopravy, c) novinky na webech.
5. Nabídka uceleného vzdělávacího programu pro města a to nejen pro politiky, úředníky, ale
také pro veřejnost na základě principů Místní agendy 21. Realizace školení TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.
6. Spolupráce na přípravě Cyklostrategie EU.
7. Podpora řešení problematiky zranitelných účastníků dopravního provozu a to ve formě
zpracování podkladů pro legislativní změny. Účast v pracovní skupině pro přípravu nových
TP "Orientační dopravní značení pro cyklisty"
8. Zpracování přehledů možností financování a jednání o nových možnostech podpory
výstavby cyklistické infrastruktury.
9. Nabídka dánské výstavy "Města s dobrou adresou" s besedou pro občany.
10. Spolupráce na vytvoření dokumentů podporující fyzickou aktivitu občanů.
11. Spolupráce na vytvoření národního produktu na podporu fyzické aktivity Česko jede,
přičemž pro rok 2017 přešla značka již pod CzechTourism. Spolupráce na koordinaci
koncepce dálkových tras v ČR.
12. Realizace evropského projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polskočeském příhraničí.
13. Metodika rozšířené výuky řidičů s přihlédnutím k realitě městské cyklodopravy. Zpracování
metodiky spolu s lektory autoškol a školiteli BESIP.
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14. Příprava podkladů pro zahájení kampaně CityChangers, Aktivity byly prezentovány na
konferenci CityChangers, která proběhla ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě. Všechny
prezentace a dokumenty lze stáhnout na tomto odkaze: http://www.dobramesta.cz/akce/1.
15. Spolupráce s nizozemským velvyslanectvím, které zajistilo speciální vzdělávací program
s nizozemským expertem na městskou mobilitu. Akce proběhly: v Praze dne 24. 9. 2018 a
v Javoříčku ve dnech 25. – 26. 9. 2018.
16. Shrnutí všech poznatků na konferenci Akademie městské mobility, která proběhla ve dnech
4. – 5. 10. 2018 v Třebíči.
17. Koordinace problematiky cyklistické dopravy v těchto pracovních skupinách:
• Bikesharing,
• Cargobikes - logistika nákladních kol
• parkování jízdních kol
• rozvoj elektrokol.
4.3. Podaný projekt na MMR k 14. 12. 2018 pod názvem Podpora implementace Partnerství
pro městskou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a obcí České republiky
Podaný projekt současně představuje základní činnost asociace pro rok 2019. Neboli, i kdyby
asociace projekt náhodou nezískala, stejně jej v omezené míře bude realizovat.
Hlavním cílem projektu je aktivní implementace evropského projektu Partnerství pro městskou
mobilitu, jeho čtyř hlavních témat (1. Governance a plánování, 2. Veřejná doprava, vč. ekologicky
čistých autobusů, a dostupnost, 3. Aktivní způsoby dopravy a veřejný prostor, 4. Nové služby
mobility, inovace), do podmínek České republiky. Více informací o projektu Partnerství pro městskou
mobility je k dispozici zde: https://www.dobramesta.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu.
Sekundárním cíle projektu jsou:
• zviditelnění problematiky udržitelné dopravy ve městech a obcích subjektům veřejného i
soukromého sektoru,
• příspěvek ke změně pohledu na mobilitu v českých městech a k překonávání bariér, které jsou
spojeny s oblastí přípravy a realizace plánů udržitelné městské mobility v České republice.
Obsahem projektu je provedení aktivní implementace projektu Partnerství pro městskou mobilitu a
jeho čtyřech témat do prostředí České republiky. Tato implementace zasahuje do oblastí, které jsou
spojené se strategickým řízením v jednotlivých městech. V rámci projektu bude realizováno celkem
pět aktivit, které povedou jak k naplnění stanoveného hlavního cíle, tak i dvou stanovených dílčích
cílů.
Aktivita I: PARTNERSTVÍ
Obsahem aktivity je podpora a vzájemné propojení osob a organizací, které mají zájem se podílet na
realizaci konkrétních opatření, která přispějí ke zlepšení udržitelné mobility v našich městech a
obcích. Informovanost subjektů bude zajištěna zejména aktivní činností a kampaní, ale také
podpůrnými materiály se základními informacemi pro zúčastněné subjekty.
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Aktivita II: VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci této aktivity budou realizovány vzdělávací akce a semináře, odborná setkání, jež jednak
napomohou městům k vytvoření či aktualizaci jejich plánů udržitelné městské mobility, a zároveň
umožní obyvatelům porozumět základním principům těchto plánů. Informace našim členům
podáváme přes vzdělávací programy - https://www.dobramesta.cz/vzdelavaci-program. I v tom
případě ve spolupráci s MMR chystáme pro rok 2019 pro města speciální výukový program. Mimo
jiné, struktura webu Akademie městské mobility je udělána podle tohoto projektu.
Aktivita III: SPOLUPRÁCE
Tato aktivita je zaměřena na kooperaci a odbornou komunikaci a prezentaci na úrovni krajů a jejich
zástupců zainteresovaných v dotčené oblasti. Právě kraje představují významné subjekty v oblasti
udržitelné městské mobility. Pokud chceme pozitivně působit na mobilitu ve městě, pak musíme do
problematiky zapojit také kraje a adekvátně rozšiřovat a podporovat informovanost jejich zástupců.
V rámci aktivity budou realizována odborná setkání se zástupci krajů, budou vytvořeny propagační
materiály obsahující informace a příklady spojené s udržitelnou městkou mobilitou.
Spolupráce s odbornými partnery asociace spočívá v projektu především na propojení s Fakultou
dopravní ČVUT v Praze, Dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích a VŠE v Praze. Asociace
bude společně s těmito fakultami v letech 2019–2020 realizovat projekt „Humanitní rozměr plánů
udržitelné městské a regionální mobility“. Města mají možnost zapojit se do pilotních akcí v rámci
projektu. Mimo jiné právě portál www.dobramesta.cz bude odborně garantován zmíněnými
vysokými školami.
Aktivita IV: PARTICIPACE
Důležitý článek pro projekt představuje široká veřejnost. Její informovanost o přínosech udržitelné
městské mobility a zejména aktivní zapojení občanů do procesu změn v oblasti dopravy a mobility
v jejich městě či regionu budou zajištěny realizací této aktivity. Bude realizována prezentace na
tematických veletrzích a výstavách, budou uskutečněna veřejná setkání a diskuze.
Aktivita V: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Aktivita je zaměřena na zajištění přenosu zkušeností ze zahraničí do českého prostředí, a následně na
vzájemné sdílení a výměnu poznatků a zkušeností, a to jak negativních, tak pozitivních. Bude
uskutečněno odborné setkání se zahraničními partnery, vytvořeny vícejazyčné propagační materiály.
Poznatky z těchto setkání budou využity pro další rozvojové aktivity a odborná setkání v českém
prostředí. Informační web Akademie městské mobility (www.dobramesta.cz) má stále nové
informace. Nejenže intenzivně překládáme zahraniční novinky, ale také spolupracujeme se
zahraničními kolegy, abychom stále měli k dispozici aktuální trendy. Jako příklad můžeme uvést naši
účast na koordinační schůzce ve Vídni, která zde proběhla ve dnech 3. – 4. 12. 2018. I proto jsme
vytvořili anglickou podobu našich stránek https://en.dobramesta.cz/.
Podaný projekt je v příloze 3.
4.4. Návrh aktivit pro rok 2019, s výhledem na léta 2020 - 2021
1. Prezentace Asociace na RegionTour v Brně ve dnech 17. – 20. 1. 2019. Součástí bude
i schůzka
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

pavilónu P, kde vystavují všechny regiony, i naše asociace). V rámci veletrhu proběhne i
schůzka s ministerstvy.
Prezentace Asociace společně se SFDI a MD na For Bikes ve dnech 29. – 31. 3. 2019.
První letní škola na téma městská mobilita (léto 2019, společně s dopravními fakultami
několika vysokých škol). Politici i úředníci města budou mít možnost se této akce zúčastnit.
Vzdělávacích akcí je sice celá řada, ale jedná se opravdu o originální akci, která v Česku ještě
nebyla, a to po vzoru německé letní školy Udržitelná mobilita – made in Leipzig.
Evropský týden mobility – realizace kampaně ve městech v termínu 16. – 22. září 2019
Popularizace aktivit ve městech přes sociální sítě. Více informací najdete na uživatelských
účtech na sociální síti Facebook CityChangers a cyklostrategie.
Bezplatné zapůjčení výstav „Spokojení Dánové“ a Město s dobrou adresou“ od dánského
velvyslanectví.
Informace
k výstavám
najdete
na
tomto
odkaze
https://www.dobramesta.cz/danske-vystavy. Za zmínku stojí, že v roce 2019 začne asociace
připravovat českou modifikaci této výstavy a příklady z vašeho města zde mohou být
umístěny.
Koordinační místo pro Českou republiku v rámci projektu SIMPLA https://en.dobramesta.cz/simpla. Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti udržitelné
mobility a energetiky. Budeme tak mít možnost mít stále čerstvé informace, které můžeme
uplatňovat i ve Vašem městě. Na koordinaci spolupracujeme s MD. V tomto kontextu se
zástupci obou institucí zúčastnili školení v italském Terstu, které proběhlo ve dnech 26. –
28. 11. 2018.

4.5. Informace o klíčovém dlouhodobém projektu asociace – kampaň CityChangers
Celková cena kampaně by se měla pohybovat mezi 10–20 mil. Kč. Přípravné jednání proběhlo na
MŽP s náměstkem ministra životního prostředí dne 6. 12. 2018.
Kampaň CityChangers se dostane do vládního usnesení "o Závěrech vyplývajících z Dialogu o čistém
ovzduší a návrhu dalšího postupu". Zatím je tam tento text: "5. ministryni pro místní rozvoj ve
spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a s ministrem dopravy uspořádat
v průběhu roku 2019 osvětovou kampaň pro starosty obcí a veřejnost k plánování udržitelné městské
a regionální mobility" (v doprovodném materiálu se vyloženě hovoří o kampani CityChangers).
Za tím účelem proběhne jednání hned pěti náměstků ministerstev MD, MR, MZP, MZd a MPO, které
proběhne dne 25. 1. 2019 od 13:30 na MŽP. Mezitím pracujeme na jednoduchém letáku.
Zatím také byly vytvořeny dva modelové weby, které mají myšlenku kampaně představit na místní
úrovni. https://www.otrokovice.dobramesta.cz/ a https://uherske-hradiste.dobramesta.cz/.
Více: https://www.dobramesta.cz/city-changers.
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4.6. Další kroky spojené s přípravou projektu do Danube region – pomoc s přípravou nové
vládní koncepce městské mobility.
Asociace měst pro cyklisty vznikla jako součást Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, a
to jako cíl 3.3. Vzhledem k tomu, že se i na MD pomalu posouvá těžiště od cyklistické dopravy
k městské mobilitě, MD bude připravovat novou vládní koncepci městské mobility. Asociace se
dohodla s Ministerstvem dopravy ČR, že se bude moci zapojit do přípravy a participace této
koncepce. Způsoby zapojení jsou dvojí - jednak bude realizovat participační kampaň CityChangers
(viz. bod 6), ale také se bude moci zapojit do velkého evropského projektu, který připravuje rakouské
ministerstvo spolu s dalšími sedmi evropskými státy s cílem aktualizovat dané koncepce v těchto
státech. Sběr podnětů za českou stranu byl zahájen na poslední konferenci o městské mobilitě, která
proběhla ve dnech 4. – 5. 10. 2018 v Třebíči. Asociace společně se slovenským MD připravuje
v Bratislavě koordinační akci na téma CityChangers SK, která proběhne dne 24. 1. 2019. Mezinárodní
projekt by měl být podán do konce února 2019 a zahájen být případně až v roce 2020.
Bližší informace – příloha 4.

4.7. Podpora aktivní mobility v návaznosti na Česko jede
•
•

Podání projektu na MMR se zaměřením na podporu aktivní turistiky s termínem 15. 2. 2019.
Cílem je zapojit se do projektu Česko jede:
o Vytvářet tipy na výlety v okolí měst, s případnou vazbou na elektrokola.
o Pomáhat odstraňovat legislativní problémy s výstavbou cyklostezek (nejednotnost
výkladu vedení cyklotras po protipovodňových hrázích, využití polních cest apod.)
o Spolupráce s dalšími partnery v dané oblasti.

4.8. Spolupráce s FD ČVUT na projektu Participační kampaň City Changers k podpoře témat
čisté mobility, který bude podán dne 15. 1. 2019
Předkládaný projekt je zaměřen na jedno z aktuálních prioritních témat – problematiku kvality
ovzduší v sídlech, a realizaci takových aktivit a činností, které přispějí k rozvoji informovanosti
široké veřejnosti o formě, podobě, opatřeních a přínosech čisté městské mobility. V rámci projektu
bude vytvořen kompletní akreditovaný vzdělávací program, budou realizovány odborné vzdělávací a
osvětové akce na různých úrovních, provedena evaluační hodnocení atd. Díky této kampani chceme
podpořit motivaci a aktivní zapojení občanů do důležitých procesů změn v oblasti čisté městské
mobility, která přispěje ke zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí v jejich sídlech.
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4.9. Rekapitulaci rozpočtu asociace za rok 2018
Hospodaření Asociace měst pro cyklisty za rok 2018 bylo ziskové.
•
•
•

Náklady: 2.265.708,37 Kč
Výnosy: 2.300.928,76 Kč
Hospodářský zisk za rok 2018: 35.220,39 Kč

Jedná se o to lepší výsledek, neboť na valné hromadě dne 24. 4. 2018 byl odsouhlasen schodek ve
výši 350.000 Kč, který měl být uhrazen z předchozích přebytků. Kladný výsledek hospodaření se
podařilo díky zakázkám, které byly získány v průběhu roku, především z MD (249.500 Kč),
z MMR (50.000 Kč) a od Královehradeckého kraje (92.000 Kč).
Poznámka – data jsou platná k 7. 1. 2019 a ještě zde nebyly zaúčtovány náklady za mobilní telefony
a internet ve výši 3.400 Kč.
Každopádně, aby byl rok 2018 ziskový, tak po dohodě s předsedou asociace si jednatel Martinek
nenárokoval odměnu ve výši 44.000 Kč a manažerka Vrtalová odměnu ve výši 40.000 Kč.
Celkové hospodaření asociace za období 2013 – 2018: 576.071,63 Kč
•
•
•
•
•
•

Hospodářský výsledek 2013 Hospodářský výsledek 2014 Hospodářský výsledek 2015 Hospodářský výsledek 2016 Hospodářský výsledek 2017 Hospodářský výsledek 2018 -

214.594,05 Kč
92.490,17 Kč
-81.450,36 Kč
-7.044,98 Kč
357.482,75 Kč
35.220,39 Kč

Tento výsledek umožňuje, aby na začátku roku 2019 bylo možné čerpat z této rezervy, sestavit
rozpočet do valné hromady, která proběhne dne 29. 3. 2019 a postupně rozpočet upřesňovat
pomocí získaných členských příspěvků, dotací a zakázek.
V příloze 5 je uvedena celková výsledovka asociace za rok 2018 a v příloze 6 je uvedena celková
rozvaha asociace.
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4.10. Informace o nových členech asociace
Přijali jsme žádost členství od Libereckého kraje.
Přehled 69 členů, kteří by mohly hlasovat na valné hromadě (pokud do 29. 3. 2019 uhradí členský
příspěvek)
•

•
•
•

58 měst: Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Brod, Děčín, Dobruška, Dvůr Králové,
Frýdek Místek, Hodonín, Hradec Králové, Chrudim, Ivančice, Jičín, Jihlava, Kadaň, Karlovy
Vary, Klatovy, Kolín, Kopřivnice, Krnov, Kroměříž, Lysá nad Labem, Mělník, Mikulov,
Milevsko, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Napajedla, Nové Město nad Metují, Olomouc,
Opava, Oslavany, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Praha, Praha 5, Praha 7, Praha 20, Písek,
Přerov, Ralsko, Roztoky, Říčany, Svazek obcí Domažlicka, Šternberk, Šumperk, Tábor,
Tišnov, Třinec, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vysoké
Mýto, Zlín, Znojmo.
7 mediálních partnerů: NaKole, o.s., Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Labská stezka o.s,
spolek Cykloklub Kučera, spolek CykloBudějovice, Kolem KM, z.s., Moravská stezka, z.s.,
3 kraje - Královéhradecký kraj, Olomoucký a Liberecký
1 firma - Manta bikes s.r.o.,

Přehled přidružených členů.
• Přidružení členové - samospráva: Neratovice, Nový Jičín, Most, Praha -Libuš, Praha 14,
Praha 19 - Kbely, Ústecký kraj
• Přidružené členství – spolky, sdružení, svazky a iniciativy: Ostravou na kole o.s., Olomoučtí
kolaři o.s., Tým silniční bezpečnosti, Nadace Partnerství
• Partnerské iniciativy: Opavou na kole, CykloZlín, Plzeň na kole, Chodci sobě
4.11. Shrnutí společných přínosů:
•
•
•
•
•
•

Podpora rozvoje městské a regionální mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní
práce mezi jeho jednotlivými složkami,
podpora rozvoje aktivní turistiky,
podpora výstavby opatření městské mobility,
společný postup při projednání změn v legislativě pro rozvoj a užívání městské a regionální
mobility a cyklistické dopravy,
společný postup při marketingu a propagaci městské a regionální mobility a cyklodopravy
jako šetrné alternativy k individuální automobilové dopravě, a to prostřednictvím kampaně
City Changers,
aktuální informace o městské a regionální mobilitě, o vhodnosti použití konkrétního opatření
a určitého bezpečnostního prvku.

Zápis zapsala dne 13. 1. 2019: Ing. Jitka Vrtalová
Zápis ověřil dne 13. 1. 2019: Ing. Jaroslav Vymazal
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Seznam příloh:
1. Návrh nových Stanov Partnerství pro městskou mobilitu.
2. Návrh nového Organizačního řádu Partnerství pro městskou mobilitu.
3. Žádost podaná na MMR k 14. 12. 2018
4. Podklady k přípravě projektu do Danube region
5. Hospodaření Asociace měst pro cyklisty za rok 2018 – tzv. výsledovka analyticky
6. Celkové hospodaření Asociace měst pro cyklisty za léta 2013 – 2018 – tzv. rozvaha
analyticky.
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