
 
 
 

Zápis 
7. Valná hromada Asociace NNO v ČR 

(Dále jen VH ANNO) 
19. března 2013 od 10.30  

Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, 6.patro, zasedací místnost U krbu 
 

 

 

1. Zahájení valné hromady, přivítání hostů 

1.mpř. Berdychová zahájila v 10:30 jednání VH ANNO. 

 

2. Volba mandátové komise 

Navrženi byli: Berdychová, Liška, Šnajdrová 

  

3. Volba zapisovatelů valné hromady 

Navrženi byli: Berdych, Jedlička 

 

4. Volba skrutátorů 

Navrženi byli: Kubový, Tesařová 

 

5. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti valné hromady 

Mandátová komise konstatovala usnáčení schopnost VH ANNO 

VH schválila návrhy na nominace dle bodu 2., 3., 4. z návrhu programu. 

(pro: 24, proti:0, zdrželi se:0) 

 

6. Projednání a schválení programu valné hromady 

Program VH ANNO byl schválen (24-0-0) 

 

7. Volba návrhové komise 

Zvoleni: Noveský, Šedivý, Vlčková 

 

8. Volba ověřovatelů zápisu z valné hromady 

Zvoleni: Berdychová, Hron 

 



9. Strategie Asociace NNO v ČR pro další období 

Schváleno usnesení: “VH ANNO oceňuje přípravu této strategie a bere ji na 

vědomí” (24-0-0) 

 

10. Návrh nových Stanov Asociace NNO v ČR 

K návrhu předloženému k jednání VH ANNO byly představeny 4 pozměňovací 

návrhy, upravující podobu Výkonného výboru. První tři návrhy předložili pp. 

Liška, Noveský, Šedivý, byly zamítnuty s těmito výsledky (8-12-3), (7-12-4), (8-

12-3); následný návrh p.Lišky byl přijat (17-2-5): 

“V článku 8. stanov se odstavce 2., 3. a 4. nahrazují odstavcem č.2. v tomto znění: 

“Počet členů Výkonného výboru stanoví VH svým usnesením, přičemž minimáně 

polovina jeho členů musí být nominována krajskými asociacemi NNO.” ” 

Následně byly schváleny nové stanovy ANNO (23-0-1) i s touto zapracovanou 

změnou. 
  
11. Volby členů orgánů Asociace NNO v ČR 

VH diskutovala otázku vstupu nových stanov v platnost a přenos kompetencí mezi 

novými a stávajícími orgány ANO, schválila k nim toto usnesení (20-2-1): 

“Po vysvětlení protichůdných právních názorů se VH usnáší, že volba Výkonného 

výboru proběhne ihned. Funkční období stávající Rady a Výboru ANNO bude 

ukončeno v okamžiku ustavení nově zvoleného Výkonného výboru, tj. po volbě 

předsedy, 1. místopředsedy a určení počtu a vobě dalších místopředsedů.” 

 

VH diskutovala usnesení týkající se počtu členů Výkonného výboru. Následně bylo 

postupně hlasováno dle různých návrhů o počtu členů: 

Návrh na 5 členů VV: Nepřijat (6-13-4) 

Návrh na 7 členů VV: Nepřijat (7-12-4) 

Návrh na 9 členů VV: Nepřijat (10-8-5) 

Návrh na 13 členů VV: Nepřijat (8-10-5) 

Návrh na 15 členů VV: Nepřijat (11-9-3) 

Po daší diskusi bylo schváleno toto usnesení: 

“VH rozhoduje, že počet členů Výkonného výboru bude 15, a to 8 zvolených z 

nominací krajskými asociacemi NNO, 7 z nominací ostatními členy ANNO”. 

Usnesení bylo přijato (13-9-2)  

 

Následovala tajná volba členů VV. 



Nomiace krajskými asociacemi NNO: 

Berdychová - zvolena 

Brabencová - nezvolena 

Eichler - zvolen 

Hron - zvolen 

Liška - zvolen 

Noveský - zvolen 

Rosenbergová - zvolen 

Šnajdrová - zvolena 

Žárský - zvolen 

 

Nominace ostatními členy ANNO: 

Berdych - zvolen 

Kopeček - zvolen 

Kaplán - zvolen  

Krajdl - zvolen 

Marek - zvolen 

Schwarz - zvolen 

Vlčková - zvolena 

  

Do Dozořčí rady ANNO byi zvoleni: Jedlička, Krejza, Najbrtová. 

  

12. Různé 

  

13. Projednání návrhů na usnesení předložených návrhovou komisí včetně 

hlasování  

 
14. Projednání a schválení celkového usnesení valné hromady 

Bylo schváleno toto usnesení: 
“VH ANNO zvolila čestným prezidentem sdružení pana Rudolfa Chlada.” 
 
15. Závěr a ukončení valné hromady 

  

Zápis ověřili: 

 

 

Jaromír Hron                                                           Martina Berdychová 


