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MOTTO:
Naší vizí je stát se legitimním mluvčím neziskového sektoru v ČR a poskytovat členům
i celému tomuto sektoru kvalitní servis. Chceme spojovat sítě NNO a stát se respektovaným partnerem pro veřejnou správu i podnikatelský sektor.
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1/ Úvod

Vážení přátelé!
Mohu s potěšením konstatovat, že se Asociaci NNO v poslední době opravdu daří. V
uplynulých 3 letech pravidelně získáváme dotační a grantové zdroje. Realizujeme projekty podpořené MMR, Magistrátem hl. m. Prahy a od 1. 11. 2016 také projekt z OPZ
s názvem Asociace NNO ČR - most mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou.
Postupně jsme vybudovali funkční kancelář, která má v současné době 6 zaměstnanců na plné či částečné úvazky a další smluvní spolupracovníky (právnička, účetní, IT
specialista, specialista pro sociální sítě). To nám umožňuje poskytovat kvalitní služby
členům, různé formy vzdělávání a poradenské činnosti pro NNO. Současně zpracováváme odborná stanoviska pro vyjednávání se státní správou, která jsou zaměřena
na zlepšení podmínek pro činnost neziskového sektoru v ČR. Právě v roce 2016 jsme
dosáhli takové personální a odborné kapacity, která nám umožňuje, aby se naše vize
postupně stávala skutečností. Veškeré aktivity, které nabízíme členským i nečlenským
NNO najdete na našich webových stránkách www.anno-cr.cz, i tyto stránky postupně
inovujeme a zdokonalujeme.
Na druhé straně musím bohužel konstatovat, že se v uplynulém roce příliš nedaří neziskovému sektoru jako celku. Zaznamenáváme sílící kritiku našeho sektoru od řady
politiků i některých médií, zejména od těch, co zvolili v předvolebním čase lacinou
populistickou notu. Mnozí tvrdí, že neziskový sektor je netransparentní a je „pijavicí“
státního rozpočtu. Přitom NNO zajišťují zejména veřejně prospěšné služby občanům
naší země. Jedná se o služby garantované ústavou, z nichž většinu neposkytuje přímo
stát, ale objednává si tyto služby prostřednictvím dotačních systémů právě u NNO. Je
třeba také zdůraznit, že příslušné zákony nepřijímá neziskový sektor, ale Parlament ČR.
Pokud jsou tyto zákony nedokonalé, děravé či příliš komplikované, umožňují i účelové
zneužití. Takovéto mezery občas zneužije jakákoliv právnická či fyzická osoba. Z několika málo pochybení i na straně NNO však nelze paušálně a manipulativně odsuzovat
celý neziskový sektor.
Považuji na tomto místě za důležité zmínit se o překážkách, které činnost NNO velmi
zatěžují a o jejichž odstranění, nebo alespoň zmírnění jednáme s veřejnou správou:

Všichni se potýkáme se stále větší byrokracií. Přibývá povinností, co sledovat a
co vykazovat, nezbytná administrativa je dusící zejména pro malé a střední NNO, jejichž personální kapacity jsou vždy významně slabší, než u ostatních ekonomických
subjektů. Ve společnosti navíc převládla atmosféra, kde jsou všichni předem podezřelí
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z podvodů, proto jsou podmínky poskytování dotací a grantů stále složitější a komplikovanější. Také kontroly jsou častější a tvrdší, nepřiměřené sankce likvidační.

Prostředky na činnost získávají NNO většinově prostřednictvím zastaralého systému dotací, kdy se struktura žádostí včetně povinných příloh resort od resortu liší,
ještě markantnější je tato situace u jednotlivých krajů. Liší se také pravidla hodnocení,
termíny rozhodnutí a skutečného zaslání finančních prostředků. Pravidla k podání žádostí jsou stále podrobnější, rozsahem mnohdy až 10x překračují text samotné žádosti, navíc jsou obtížně srozumitelná či přímo matoucí. Tyto dotace jsou administrativně
velice náročné, mnohdy neprůhledné a subjektivně ovlivnitelné, nikoliv však z vůle
neziskového sektoru. Jejich udržování, „zdokonalování“ (komplikovanost) a možnost
subjektivního přidělování prostředků prosazují výhradně úředníci. ANNO ČR dlouhodobě a neúspěšně prosazuje odstranění neefektivního a složitého dotačního financování veřejných služeb a jeho nahrazení systémem výkonovým. Došlo by nejen ke zlevnění a zprůhlednění toků veřejných financí, ale také k úspoře mnoha pracovních míst
na resortech, stejně jako na krajských samosprávách, čemuž se úředníci pochopitelně
brání.

Státní dotace a většina dotací z krajských zdrojů jsou jednoleté a je nutno vyčerpat je to konce roku. Na straně zákonodárců ani vlády není vůle odstranit nesmyslnou
podmínku pro NNO o 30% kofinancování, i když poskytují veřejně prospěšné služby. To
je ospravedlnitelné pouze u dotací pro podnikatelské subjekty, kde dotace přispívá ke
zvýšení výnosů a následného zisku. Většinu volných finančních prostředků musí NNO
utratit ve stejném roce kvůli povinnosti kofinancování k dotacím, čímž se dostávají
koncem roku na minimum zdrojů. Jsou nuceny čekat na rozhodnutí o dotaci a zaslání
prostředků obvykle v březnu, ale mnohdy také mnohem později - v extrémním případě až koncem 1. pololetí. To vede k mimořádným obtížím ve fungování NNO v oblasti
provozních a osobních nákladů při kontinuitě provozované činnosti. Nutí NNO porušovat platné zákony, zejména Zákoník práce (nevyplácení mezd, dluhy na odvodech
nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou).

Rejstříkové soudy mnohdy nezvládají provádět správné zápisy v zákonných
lhůtách, velkým problémem je i deklarovaný výmaz spolků, které se k 31. 12. 2016
nepřeregistrovaly dle NOZ. Právě to mělo přispět k transparentnosti a zpřehlednění
neziskového sektoru, ale zatím ani tuto již dříve uloženou povinnost soudy neplní.
Zaznamenáváme také nejednotnost soudů při rozhodovaní v otázkách zápisu. Nyní
začala Poslanecká sněmovna projednávat zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Jeho
přijetím by významně narostla administrativa pro NNO, problémy by vznikly i na straně
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soudů otevřením mnohem většího prostoru pro individuální zvažování, zda navrhovatel splňuje požadované podmínky. Prospěch z návrhu zákona by snad mohly mít pouze velké NNO nebo podnikatelské subjekty, které disponují dostatečnými finančními
prostředky a administrativní kapacitou tyto povinnosti plnit.
Obecně lze říci, že i neziskový sektor je obětí zřetelné tendence této vlády preferovat
velké právnické osoby a nakládat povinnosti na ty střední a malé, které tak nepřímo
likviduje. To nepřispívá k pestrosti, pružnosti, kreativitě a efektivitě ekonomického prostředí. Koncentrace a monopolizace je naopak tím nejvhodnějším prostředím pro neprůhledné finanční transfery, korupci a plýtvání veřejnými zdroji.
Ve svém úvodním slově bych chtěla zmínit to, co také oslabuje pozice NNO před veřejnou
správou, tedy podívat se do vlastních řad. Neziskový sektor je roztříštěný, nepřehledný a
mnohdy také dost rozhádaný. Bohužel i zde se projevuje nedostatek zdrojů, nízká transparentnost v jejich rozdělování a jejich nepředvídatelnost. To staví NNO do silného konkurenčního boje o přežití, proto převažuje rivalita nad spoluprací, kdy někteří protagonisté
NNO používají i velmi problematické metody nekalého lobbingu, jen aby si zajistili zdroje.
Jsme si vědomi toho, že neziskový sektor zcela jednotný ani být nemůže. Každý obor
má své zcela legitimní zájmy a ty také obhajuje. Asociace NNO ČR však vytváří společnou platformu problémů, které tíží všechny, tedy hledá a definuje, co nás spojuje a
neřeší to, co nás může rozdělovat. Jedině tak můžeme vybojovat respekt neziskového
sektoru u veřejné správy a prosadit princip „partnerství“, který se neustále na všech
úrovních deklaruje, ale v praxi příliš neprosazuje.
Chtěla bych závěrem poděkovat těm členům výboru, pracovníkům kanceláře i členským organizacím, kteří se na naplňování našich cílů aktivně podílejí, ačkoliv řada činností byla i v r. 2016 založena na dobrovolné práci. Zároveň mohu vyjádřit naději, že
rok 2017 a ty následující umožní další rozvoj smysluplné práce pro neziskový sektor,
podložený potřebnými finančními prostředky.
Děkujeme také všem našim příznivcům a podporovatelům, především Ministerstvu
pro místní rozvoj, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Hlavnímu městu Praha.
Ing. Martina Berdychová, předsedkyně
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2) Struktura Asociace

Základní údaje o Asociaci NNO v ČR
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice je od listopadu 2016
zapsaným spolkem, kdy byl Městským soudem v Praze schválen náš návrh na změnu
právní subjektivity ze zájmového sdružení právnických osob.
IČ: 712 84 109
Sídlo: Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1
Bankovní účet: , Fio banka, a. s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
číslo účtu: 2500913649 / 2010

Výkonný výbor Asociace NNO:
Martina Berdychová, předsedkyně
Karel Bauer, místopředseda,
Pavla Břusková,
Hana Šnajdrová,
Antonín Berdych,
Jaromír Hron,
Dan Žárský

Dozorčí a revizní komise:
Jan Kořínek,
Helena Sasová,
Jiří Řeháček

Kancelář Asociace NNO v ČR
Blanka M. Remešová, vedoucí kanceláře
Lucie Šilhavíková, finanční manažerka,
Marie Froulíková, projektová manažerka,
Michala Drimlová, tajemnice

Tel: 224 240 645, 702 194 018
E-mail: info@anno-cr.cz
Webové stránky: www.anno-cr.cz
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3) Činnosti Asociace

Nejvýznamnější činností Asociace NNO byla realizace projektu Rozvoj služeb pro regionální, oborové a místní NNO
Projekt měl tyto hlavních cíle:
1.	Podpora udržitelného rozvoje veřejně prospěšných služeb pro obyvatele daného regio-nu v místě působnosti našich členů prostřednictvím cíleného vzdělávání jejich ma-nagementu, poskytováním informačních, poradenských a dalších
vzdělávacích služeb našim členským organizacím, případně dalším NNO v daném oboru nebo regionu.
2.	podpora partnerství NNO s veřejnou správou na regionální úrovni, monitoring
partner-ství na krajské úrovni v RSK.
3.	vytváření podmínek pro efektivní spolupráci oborových střešních organizací
NNO, která povede k vyšší transparentnosti partnerů, deklarujících se jako zástupci NNO
4.	posílení kapacit ústředí pro odborné partnerství Asociace NNO s vládou ČR a
jednotli-vými resorty
Realizace projektu dle stanovených cílů
Ad 1. vzdělávání managementu NNO v regionech, poskytování informačních, poradenských a dalších vzdělávacích služeb našim členským organizacím, případně
dalším NNO v daném oboru nebo regionu.
V r. 2016 zahájila činnost poradna pro naše členy a další spolupracující NNO. Příprava
poradny - tedy zpracování koncepce a náplně poradenské činnosti mohla být zahájena až po připsání dotačních prostředků na účet Asociace NNO v dubnu 2016. Poté
proběhlo výběrové řízení na zaměstnance poradny, se kterými byla uzavřena pracovní smlouva od 1. května 2016. Jedná se o vedoucí poradny a pracovnici poradny - specialistku. Byl proveden výběr témat s průřezovou celospolečenskou problematikou
aktuálních pro NNO a navázána spolupráce s externími lektory. Zájem byl o uplatňování principu partnerství a jeho přínosy, o zaměření výzev z OP ESIF a možnosti
podávání projektů našimi členy. Častými požadavky členů jsou aktuální legislativa a
ekonomická i daňová problematika. Zájem byl i o další témata, např. efektivní boj proti chudobě a podpora sociálního začleňování, sociální bydlení a sociální podnikání.
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Na pokrytí této problematiky jsme podali úspěšnou žádost k výzvě 041 z OPZ, projekt
však byl zahájen až 1. 11. 2016. Proto jsme respektovali naléhavé požadavky NNO
(od r. 2015) ze všech regionů na uspořádání velké konference k sociálnímu bydlení,
která proběhla v září 2016, a to s použitím prostředků z této dotace i z grantu HMP.
Celorepublikové konference se 110 účastníky (velký sál ZHMP) se zúčastnili mj. ministryně M. Marksová a ministr J. Dienstbier, záštitu poskytla i ministryně K. Šlechtová.
Konference měla také mediální ohlas, např. samostatný blok v pořadu ČT 24 Týden v
politice.
V rámci víceletého vzdělávacího cyklu proběhly 4 regionální semináře v Ústí nad L.,
Karlových Varech, Liberci a Ostravě. Zde jsme původně plánovaný počet omezili vzhledem k tomu, že si náš člen ANNO JMK podal samostatný projekt v tomto dotačním
titulu a pořádal podobné semináře v Brně, Zlíně a Českých Budějovicích.
Proběhly plánované kolektivní konzultace v rámci setkání krajských nebo oborových
sítí, na základě jejich požadavku Asociace NNO vypracovala analýzu volebních programů jednotlivých stran před krajskými volbami a zaslala sítím NNO v regionech doporučení pro strategii vyjednávání k podpoře partnerské spolupráce. Materiál byl v
předstihu před krajskými volbami zveřejněn i na webových stránkách Asociace NNO.
Za kolektivní konzultaci považujeme také uvedenou konferenci k sociálnímu bydlení a
samostatný blok při příležitosti Valné hromady Asociace, který vedla starostka MČ Prahy 12. Prezentovala rozvinutou a vzájemně přínosnou spolupráci mezi samosprávou a
NNO, poté zodpověděla řadu dotazů od našich členů z celé ČR. Celkem tedy proběhlo
plánovaných 6 akcí.
Individuální konzultace probíhaly oboustranně, protože Asociace musela v počátcích
činnosti poradny verifikovat u členů a dalších NNO své záměry. Ve II. pololetí poskytovala konzultace již poradna, a to zejména telefonicky nebo e-mailovou korespondencí.
Individuální konzultace jsme samostatně neevidovali, ale jejich plánovaný počet byl
vysoce překročen.
Kromě toho byl členům poskytován průběžně informační servis prostřednictvím
webových stránek. Prokázalo se, že poradenský servis pro NNO v oblasti průřezových
či aktuálních celospolečenských témat v nabídce střešní organizace doposud chyběl,
přitom je nezbytný v zájmu profesionálního řešení latentních konfliktů, které by mohly
v regionech ohrozit stabilitu NNO i celospolečenskou rovnováhu.
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Ad 2. Podpora partnerství NNO s veřejnou správou, monitoring partnerství na krajské úrovni a v RSK
Monitorovali jsme působení zástupců krajských sítí NNO v RKS, na 2 plánovaných koordinačních schůzkách v I. pololetí 2016 byly projednány společné i dílčí problémy,
o nichž jsme následně písemně informovali MMR. Na 2. schůzce dne 12. 5. jsme se s
ohledem na podzimní krajské volby dohodli, že další jednání o strategii dlouhodobé
spolupráce budou až do volby nových hejtmanů vedení nových krajských samospráv
neefektivní. Krajské sítě ale požádaly Asociaci NNO o zpracování výše uvedené analýzy
programů stran, kterou poté využily jako doporučení ke strategiím vyjednávání.
Ad 3. Vytváření podmínek pro efektivní spolupráci oborových střešních organizací
NNO, která povede k vyšší transparentnosti partnerů, deklarujících se jako zástupci
NNO
Asociace NNO je administrátorem a koordinátorem spolupráce střešních a velkých
NNO z titulu mandátu uděleného Všeoborovou konferencí NNO v r. 2010. Nejprve
tato spolupráce probíhala v tzv. PS NNO, později Partnerství NNO 2014+; tato volná
uskupení se ale postupně rozpadla, zejména v důsledku rozporů vnášených např. Zeleným kruhem, ČRDM, a CpKP. Jednání ztratila efektivitu a akceschopnost a většina
zástupců jiných střech ztratila o účast zájem. Dle „Koncepce politiky vlády vůči NNO“
schválené v r. 2015, kde se definují střešní organizace jako budoucí partneři veřejné
správy, neměly PS NNO ani Partnerství 2014+ další důvod existence, protože takové
parametry nenaplňují: nemají právní subjektivitu se stanovami, vedení a zaměstnance, ani pevné členy.
Asociace NNO hledala již od konce r. 2015 nový model spolupráce NNO a jednala bilaterálně s mnoha sítěmi. Za optimální řešení jsme zvolili samostatné svolávání zástupců
regionů a zástupců oborových střech. Byl přijat konsensus, že tato koordinační uskupení mají charakter neformálního konzultačního orgánu Asociace NNO. V roce 2016
proběhlo 1. půldenní setkání oborových střech s tím, že se další koordinační schůzka
uskuteční v 1. pololetí 2017.
V r. 2016 jsme zaznamenali mnohem menší ochotu střešních organizací k vzájemné
spolupráci, než v předchozích letech. Analyzovali jsme příčiny tohoto trendu s následujícími závěry:
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a)	Sítě NNO nemají silný motiv pro vzájemnou spolupráci, protože nejsou nastaveny podmínky efektivního partnerství mezi státem a neziskovým sektorem, navíc
nový do-tační titul RV NNO je postavil do vzájemné konkurence
b)	Střešní organizace mají velmi omezenou možnost získat prostředky na svůj aparát, proto mají slabou administrativní i odbornou kapacitu; tato situace by se ale
mohla díky projektům z OPZ a RV NNO od r. 2017 postupně lepšit.
c)	Špatná zkušenost z rozpadu Partnerství 2014+ vedla ke vzniku atmosféry vzájemné nedůvěry mezi střešními NNO
Příčiny a) a b) nemůže Asociace NNO ovlivnit, proto jsme se v zájmu obnovení důvěry
a spolupráce NNO rozhodli uspořádat akci, která nesouvisí s ekonomickými či pozičními zájmy jednotlivých střech. Vyhlásili jsme proto v r. 2016 1. ročník celostátní ankety
„Osobnost neziskového sektoru ČR“. V letních měsících proběhla nominační kola v jednotlivých krajích, poté Asociace NNO předala podklady kandidátů nezávislým hodnotitelům. Vyhlášení proběhlo dne 8. 12. Ve věži Staroměstské radnice, jedním z hlavních
hostů byla nám. MMR O. Letáčková.
Akce všestranně splnila svůj účel, sítě NNO projevily velký zájem anketu každoročně
opakovat. Nová tradice tak přispěje k lepšímu a komplexnějšímu chápání nevládního
sektoru jako jednoho celku, a to jak ze strany samotných NNO, tak ze strany státu i
samospráv i z pohledu široké veřejnosti. Vyzdvihne důležitost a potřebnost nevládního sektoru pro zkvalitnění života v regionech a v neposlední řadě obnoví vzájemnou
důvěru mezi sítěmi NNO.
Veškeré informace k této akci i k dalším jednáním koordinačního uskupení oborových
sítí jsou na webu Asociace NNO.
Ad 4 Posílení kapacit ústředí pro odborné partnerství Asociace NNO s vládou ČR a
jednotlivými resorty
Cílem této části projektu byl další rozvoj naší organizace a upevnění její struktury. S
ohledem na výši přidělených prostředků ze státní dotace MMR (40% požadované částky) a na povinnou alokaci zdrojů dle Rozhodnutí MMR výhradně na poradnu, jsme tuto
aktivitu nemohli realizovat.

11

Další činnosti Asociace

Od 1. 11. 2016 jsme začali realizovat dvouletý projekt z OP Zaměstnanost s názvem
„Asociace NNO v ČR - most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“, který je
zaměřen na posílení kapacit Asociace jako střešní organizace, zejména však umožňuje
poradenství pro naše členy v sociální problematice. Vzhledem k tomu, že byl koncem
roku teprve zahájen a 1. Monitorovací zprávu podáme až v dubnu 2017, informujeme
zde pouze o jeho zahájení.
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4) Hospodaření Asociace

Po ekonomické stránce se Asociace rychle rozvíjí, v souvislosti s tím se zvýšilo a zkvalitnilo personální obsazení kanceláře. Je třeba si uvědomit, že v roce 2013, kdy došlo ke
změně vedení organizace, činily roční náklady 278 tis. Kč a výnosy pouze 169 tis. Kč, a
to zejména proto, že Asociace nepodala v roce 2012 žádné žádosti o granty či dotace.
Již v roce 2014 vzrostl obrat Asociace na 1,8 mil. Kč, který se podařilo udržet až do roku
2016. V souvislosti se zahájením projektu z OPZ a s každoroční realizací projektu z dotačního programu MMR předpokládáme v roce 2017 příjmy přes 3,5 mil. Kč, což je 20x
více, než ve zmíněném roce 2013. Zajištění příjmů pro střešní organizaci NNO je přitom
složité, protože pro takové NNO téměř neexistují dotační a grantové tituly. Asociace
tedy využívá veškeré možnosti, jak si zajistit zdroje, aby mohla poskytovat potřebné
služby svým členům i dalším NNO a tak plnila své poslání.
Asociace podala projektové žádosti na r. 2017 na MMR, Hl. město Prahu, na MČ Praha 1
a na Velvyslanectví USA. Další možností, jak zajistit odbornou a administrativní kapacitu ústředí Asociace NNO v r. 2017, byla výzva z RV NNO, kterou jsme 30. 9. 2016 podali.
Přihlásit se mohly pouze zapsané spolky, žádost o změnu zápisu jsme podali k rejstříkovému soudu v dubnu 2016. Městský soud v Praze zápis neustále oddaloval, ačkoliv
jsme veškeré potřebné dokumenty doložili. Nakonec se v srpnu 2016 dopustil chyby,
kdy u názvu doplnil „zapsaný spolek“, ale v kolonce právní subjektivita ponechal „zájmové sdružení právnických osob“. Po komplikovaných jednáních se soudní tajemnicí
došlo k nápravě, ale až v listopadu 2016, v důsledku toho byla bohužel naše projektová
žádost z RV NNO z formálních důvodů vyřazena. Není však vyloučeno, že bude ještě na
II. pololetí 2017 vypsáno 2. kolo tohoto dotačního titulu.
Výsledky hospodaření schválila 11. valná hromada Asociace dne 29. 6. 2017. Jsou uvedeny ve výkazech účetní závěrky v příloze č. 1.

© Asociace nestátních neziskových organizací v ČR 2016
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5) přílohy

Příloha 1: Účetní závěrka ANNO v ČR 2016
Příloha 2: Seznam členů Asociace

14

Účetní závěrka ANNO v ČR 2016

ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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Asociace nestátních neziskových organizací v Č

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

Senovážné náměstí 977/24

................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

7

1

2

8

4

1

0

9

Praha 1

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

11000

................................................
................................................
otisk podacího razítka

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

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

B.I.+...+B.IV.
B.II.1+...+B.II.x
účet 311

           4. Poskytnuté provozní zálohy
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

účet 314  ř. 51
B.III.1+...+B.III.x
účet 211

3. Peněžní prostředky na účtech

účet 221

AKTIVA CELKEM

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
účet 901

Fondy

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

9.

Ostatní přímé daně

účet 911
A.II.1+...+A.II.x
účet +/963
účet +/931
účet +/932
B.I.+...+B.IV.
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 324
účet 325
účet 331
účet 336
účet 342

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

účet 346

22. Dohadné účty pasivní
B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období

051
052
055
071
072
074
082

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

2.

A.+B.

040

účet 389
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 383
účet 384

PASIVA CELKEM

A.+B.

15

001
002
003
004
006
007
008
009
010
021
022
024
025
026
028
030
033
043
045
046
047
048

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+206
+193
+126
+67
+13
+9
+4
+206

+1 225
+189
+128
+61
+1 036
+25
+1 011
+1 225

Účetní období
stav k prvnímu dni

+66
+206
+6
+200
140
XXXXXXXXXXX
253
+113
+140
+140
+35
+3
+1
+0
+0
+9
+0
+92
+0
+0
+0
+206

k poslednímu dni

27
+206
+6
+200
233
93
140
+1 252
+1 247
+60
+0
+0
+29
+19
+23
+1 074
+42
+5
+1
+4
+1 225

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

      k . . . . . . 3
. . . .1. . ... . .1. . .2. . . .. . . 2
...0
. . . .1. . .6. . . . . . . . . .
Od:

1.1.2016

Do:

7

1

2

8

4

Senovážné náměstí 977/24

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

31.12.2016

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

Asociace nestátních neziskových organizací v

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

1

0

9

Praha 1

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

11000

................................................
................................................
otisk podacího razítka

Označ.

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

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A.

Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

účty 501, 502, 503

003

          4.

Náklady na cestovné

účet 512

006

          5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

Ostatní služby

6.

účet 518

008

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

014

účet 524

015

A.V.1+...+A.V.x

021

účet 549

028

A. III.

11. Zákonné sociální pojištění
A. V.

Ostatní náklady

          22. Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

039

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

041

B. I. 1.

Provozní dotace

účet 691

042

B. II.

Přijaté příspěvky

B.II.1+...+B.II.x

043

účet 682

045

účet 684

046

účty 601, 602, 603

047

3.
          4.
B. III.

040

Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

061
B.  A.I.1...A.VII.x + C. x.

062

B.  A. + D. x.

063

Okamžik sestavení: 23.5.2017
Právní forma
účetní jednotky:

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

+1 891
+657
+140
+12
+7
+498
+1 230
+956
+274
+4
+4
+1 891
+1 798
+1 381
+1 381
+82
+30
+52
+335
+1 798
93
93

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

spolek

Předmět činnosti nebo účel:
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Celkem

+1 891
+657
+140
+12
+7
+498
+1 230
+956
+274
+4
+4
+1 891
+1 798
+1 381
+1 381
+82
+30
+52
+335
+1 798
93
93

AKTUÁLNÍ SEZNAM ČLENŮ k 31.12.2016

členské
číslo

Název organizace

WWW

1

Asociace finanční a občanské gramotnosti

www.afog.cz

2

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

www.annojmk.cz

3

Asociace nestátních neziskových organizací Liberec. kraje

www.annolk.cz

4

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

www.annozk.cz

5

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

www.annakk.cz

6

Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje

mujweb.cz/anouk

7

Asociace NNO Jihočeského kraje

www.annojck.cz

8

Asociace NNO Moravskoslezského kraje

www.anno-msk.wz.cz

9

Asociace občanských poraden

www.obcanskeporadny.cz

10

Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz

11

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v České republice

www.icmcr.cz
www.atmado.cz

13

ATMA DO

14

Centrála informačních technologií pro NNO v České republice, o.p.s. www.centralait.cz

15

Centrum neziskových organizací Plzeň

cnop.euweb.cz

16

ČESKÁ UNIE SPORTU (ČUS)

www.cuscz.cz

17

České souvislosti, z.s.

www.ceskesouvislosti.cz

18

Český svaz včelařů

www.vcelarstvi.cz

19

DIAKONIE ČCE - středisko Blanka

www.diakoniepisek.cz

20

Diakonie Dubá

www.diakonieduba.cz

21

EducationTalentCulture

www.edutacu.eu

22

Finanční gramotnost, o.p.s.

www.financnigramotnost.eu

24

Fond ohrožených dětí

www.fod.cz

25

Magdaléna, o.p.s.

www.magdalena-ops.eu

26

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

www.pwf.cz

27

Nadační fond POROZUMĚNÍ

www.porozumeni.cz

28

Národní asociace pro rozvoj podnikání

www.narp.cz

29

Národní klastrová asociace

www.nca.cz

30

Neziskovky Libereckého kraje, z.s.

www.neli-lbc.cz

31

MENS SANA, o.p.s.

www.menssana.cz

32

Památková komora

www.pamatkovakomora.cz

33

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

www.alzheimercentrum.cz

34

SKOK

www.skok.biz

35

Společná asociace NNO Prahy a Středočeského kraje

www.sanno.cz

36

YMCA v České republice

www.ymca.cz
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