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Zápis z 8. zasedání VV Asociace NNO 
14. ledna 2016 od 10:00 do 12.30 hod., 

kancelář ANNO ČR, Senovážné nám. 24, Praha 1 
 
Přítomni členové VV: A. Berdych, P. Břusková, M. Berdychová, K. Bauer, J. Hron, D. Žárský,  
Hosté: DRK V. Liška a H. Sasová, tajemnice D. Rychterová 

 
1. Jednání VV zahájila předsedkyně, zároveň uvítala členy v Novém roce 2016. 
2. Zapisováním jednání byla pověřena tajemnice D. Rychterová, ověřovatelem zápisu z 8. VV 

p. J. Hron 
3. Projednání projektového záměru na výzvu 041 z OPZ. 

Předsedkyně shrnula na úvod komunikaci mezi členy VV ve věci názorů na připravovaný projekt. 
Upozornila na možnou kolizi projektů na MMR mezi podanými projekty  ANNO ČR a ANNOJMK 
(projekt ANNO JMK je neveřejnou přílohou č. 3 zápisu).  
Následovala diskuse, jejíž obsah je uveden v Záznamu o jednání, který je neveřejnou přílohou č. 1. 
tohoto zápisu. 

Závěr: Členové dostanou ověřený zápis a sdělí, zda k němu mají připomínky.  Ty se projednají v 
úvodu následujícího jednání VV.   
Následně předsedkyně předložila k diskusi písemnou verzi projektového záměru projektu 041 OPZ. 
Tato verze je neveřejnou přílohou č. 2. tohoto zápisu. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o 
usnesení. 
 
USNESENÍ: Výbor pověřuje statutáře, aby podal projekt dle schváleného projektového návrhu. 
HLASOVÁNÍ PRO – Martina Berdychová, Karel Bauer, Pavla Břusková, Antonín Berdych, PROTI – 
Daniel Žárský, ZDRŽEL – Jaromír Hron 
 
4. PS NNO - Informace o jednání se zástupci v RSK, svolání dalších skupin: členské a servisní NNO. 
Předsedkyně shrnula události okolo jednání o technické novele Dohody o Partnerství. V následné 
diskuzi VV pověřil předsedkyni a J. Hrona svoláním zástupců členských i nečlenských krajských 
Asociací NNO. J. Hron se přihlásil ke koordinaci a moderování těchto setkání. Cílem těchto setkání 
bude předávání zkušeností z práce v krajích a společná doporučení VV ANNO ČR vedoucí k posílení 
role ANNO ČR. 
Závěr: Předsedkyně a J. Hron se dohodnou na termínu následující schůzky a kancelář rozešle 
pozvánku. 
 
5. Směrnice o členských příspěvcích. 
Na minulém VV byl projednán postup tvorby směrnice o členských příspěvcích, na němž by se měli 
aktivně podílet všichni členové VV. Jako základ k efektivní práci na směrnici vypracovala předsedkyně 
ve spolupráci s pí. Sasovou první návrh, ze kterého by mohla Asociace vyjít. Předkládá jej proto zatím 
písemně k první diskusi, náměty budou zapracovány a poté bude text elektronicky zaslán členům VV 
k dalším krokům. Dnešní podrobná diskuse proto nebude součástí zápisu. Je dostatek času, protože 
členové jsou většinou schopni platit až od konce března. 
 
USNESENÍ (konsensem):  návrh směrnice upravený ve smyslu dnešní diskuse bude všem členům VV 
zaslán elektronicky do 31. 1. 2016 s termínem připomínek nejméně 14 dnů.  Pokud některý člen VV 
nezareaguje, bude to považováno za souhlas.  
 
6. Různé 
a) Členské záležitosti: vystoupení AVPO a Diakonie Dubá, pozastavení hlasovacích práv neplatičů 
členských poplatků 
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USNESENÍ: VV bere na vědomí vystoupení AVPO a Diakonie Dubá.  
 
b) Informace o čerpání rozpočtu a dotace MMR 
Předsedkyně informovala VV o čerpání rozpočtu 2015, který byl obtížný v oblasti získávání 
dodatečných zdrojů na kofinancování projektu MMR. 
 
c) Kontrolní hlášení u plátců DPH - dopad na NNO 
V červnu bude novela tohoto předpisu, předsedkyně proto navrhuje zaslat dopis na MF přímo p. 
Babišovi Důležité je alespoň to zkusit, navíc je to i PR záležitost 
USNESENÍ: VV souhlasí se zasláním žádosti MF Babišovi o úpravu podmínek kontrolního hlášení pro 
NNO jménem předsedkyně. Podklady zašlou ekonomové členů AMO, ČUS, Magdalény, o.p.s. a 
NELI, formulaci dopisu zpracuje A. Berdych. Termín: do konce ledna 2016 
 
d) Stanovení termínů VV na celý rok a VH 

• Požadavek na celoroční stanovení termínů VV vzešel od členů VV pí. Šnajdrové a Žárského.  

• Pan Hron: Frekvence 1x měsíčně s výjimkou prázdnin (10x za rok) –  

• Paní Berdychová: Frekvence 1X za 2 měsíce a když bude třeba, tak se sejít mimořádně (6x do 
konce roku) – 3x před prázdninami a 3x po nich.  

Po diskusi bylo dohodnuto:  
Pravidelným termínem pro zasedání VV je 2. čtvrtek v měsíci. Emailovou korespondencí se 
dohodneme na konkrétní data a to, zda se v daném měsíci VV bude konat. Valná hromada je 
plánována v červnu 2016. V únorovém termínu, tj.  11. 2. svolá předsedkyně krajské asociace. 

e) Projekt Technická pomoc 

• Pan Bauer: zúčastnil se zasedání na MMR k projektu Technická pomoc, je malá 
pravděpodobnost, že by z něj bylo hodně peněz. Ale je užitečné projekt podat vzhledem 
k sběru dat. Navrhl pověřit pana Hrona, ať pracuje na projektu technická pomoc.  

• Pan Hron: pokud to VV odsouhlasí, je ochoten tento projekt zpracovat s tím, že by tam bylo 
zapojeno, co nejvíc poradců z krajů. Při výběru budou mít přednost zástupci KA. 

 
USNESENÍ: VV pověřuje Jaromíra Hrona přípravou  a zajištěním případné realizace projektu 
Technická pomoc za ANNO ČR. PRO – všichni jednomyslně 
 
7. Změna vlastníka budovy 
Vlastnictví budovy Senovážné náměstí 24 přešlo po vleklém soudním sporu z  MČ Prahy 1 na MŠMT, 
je třeba znovu podat žádost o pronájem místnosti č. 609. Zatím žádné problémy s vlastníkem nejsou, 
garantuje stejné podmínky.  

Předsedkyně poděkovala za účast a jednání ukončila. 

V Praze, dne 21. 1. 2016       Ověřil: J. Hron 

Neveřejné přílohy, určené pouze členům VV ANNO ČR: 
Příloha 1) Záznam z jednání na 8. zasedání VV Asociace NNO k projektům na MMR        
Příloha 2) Projektový záměr ANNO ČR  pro výzvu 041 z OPZ 
Příloha 3 ) Projekt Poradenská činnost pro NNO v Jihomoravském, Zlínském a Jihočeském kraji v         
roce 2016 


