
1 
 

    
Zápis 

8. Valná hromadaAsociace NNO v ČR 
16. dubna 2015 od 10.30 do 17 hodin 

Národní technická knihovna, Praha 6 
 

 

 

Program 
 
1. Zahájení Valné hromady, přivítání hostů 
2. Volba mandátové komise, kontrola mandátu delegátů 
3. Zpráva o činnosti Asociace NNO v ČR od 7. VH (současně s kontrolou 

mandátů) 
4. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti, návrh usnesení 
5. Schválení Jednacího řádu Valné hromady 
6. Volba zapisovatelů, ověřovatelů a skrutátorů VH 
7. Volba návrhové komise 
8. Projednání a schválení programu VH 
9. Plán činnosti Asociace NNO v ČR na rok 2015 
10. Informace o rozpočtu (r. 2014 a r. 2015), o závěrce r. 2013 a o předběžných 

výsledcích o hospodaření v r. 2014 
11. Volby do orgánů Asociace NNO v ČR 
12. Návrh změny právní formy Asociace NNO v ČR na zapsaný spolek 
13. Postup přípravy nových stanov: termín, způsob připomínkování členskou 

základnou 
14. Různé 
15. Projednání návrhů na usnesení předložených návrhovou komisí včetně 

hlasování (předseda návrhové komise) 
16. Projednání a schválení celkového usnesení VH 
17.       Závěr a ukončení Valné hromady Asociace NNO v ČR 
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1. Zahájení Valné hromady, přivítání hostů 
 

Předsedkyně Berdychová zahájila v mírném časovém skluzu v 10:45 jednání 
Valné hromady Asociace NNO (dále pouze VH ANNO) a přivítala přítomné. 

 
2. Volba mandátové komise, kontrola mandátu delegátů 

 
Navrženi pan Hron, pan Drábek a pan Konečný. Jako čtvrtý člen komise byl 
dodatečně navržen pan Haken, čemuž předcházela krátká diskuze, zda vůbec 
mohou být v mandátové komisi čtyři členové. Po hlasování delegáti jednomyslně 
zvoleni. Padl návrh do budoucna, aby se příště hlasovalo zvlášť o každém 
delegátovi. 

 
3. Projednání a schválení programu Valné hromady 

 

Martina Berdychová předložila návrh předsunout bod 11 Volba do orgánů ANNO 
ČR před bod 9 a 10. Návrh byl přijat (26–0–0).  
Program byl schválen s úpravou. 

 
4. Zpráva o činnosti Asociace NNO od 7. VH  (současně s kontrolou 

mandátů) 
K bodu vystoupila M. Berdychová s následujícími informacemi a zhodnocením 
předchozího roku: 

• K zajištění Kanceláře jsou potřeba minimálně tři úvazky. 

• Cíle ve stanovách se dařilo naplnit dle ekonomických a personálních možností. 

• Neschopnost získávat dotační zdroje, první významnější dotaci se podařilo 
získat v roce 2014. 

• Nedostatečná prosazovací schopnost při jednání s vládními institucemi v 
minulých letech byla překonána. Nové vedení ANNO ČR zahájilo dobrou 
spolupráci s Radou vlády NNO, MMR, MPSV a dalšími. 

• Kvůli nedostatečné kvalitě služeb pro členy ztrácela asociace v předchozích 
obdobích na atraktivitě, přesto se za poslední dva roky přijalo 12 nových členů. 
Trvajícím problémem je nesourodá síť členů, kde je významný rozdíl mezi 
velkými a malými organizacemi. Toto se ukazuje jako jedna z výzev pro další 
činnost organizace. 
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• Asociace již není členem Rady vlády NNO, která byla restrukturalizována. 
Dnes nejsou jejími členy organizace, ale nominovaní odborníci. Cíle asociace je 
usilovat o obnovení zastoupení v RV NNO. 

• Asociace stojí před stanovením a rozdělením přesných kompetencí mezi 
jednotlivými členy vedení. Dosavadní systém duplicitních struktur je 
neprůchodný. 

• Asociace uspořádala vzdělávací semináře, zpracovala a schválila novou 
strategii udržitelného rozvoje a obnovila spolupráci s vládou ČR, kraji 
a novými členy. 

 
Předsedkyně vyzvala k dodržení principů korektního průběhu VH a předala 
řízení panu Danu Žárskému. Navrhl schválení zásady dodržování příspěvků 
v délce max.  2 minuty. Návrh byl schválen optickou většinou. 
Následovala diskuze nad některými body zprávy, která je k nahlédnutí 
u předsedkyně Berdychové. Na návrh pana Karla Schwarze vypuštěny ze zprávy 
některé věty na straně 3 týkající se faktických nesrovnalostí (16–4–4). 

 
5. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti, návrh usnesení 

 
Mandátová komise konstatovala usnášeníschopnost VH ANNO.  

Sporné byly čtyři kandidátky: 

• Centrála IT – zástupce prohlásil, že členský příspěvek za rok 2013 byl zaplacen 
hotově na minulé VH a za rok 2014 byl zaplacen převodem. V účetních 
záznamech Asociace však tyto platby nejsou evidovány. 

Návrh (Dan Žárský) pro jednání VH tolerovat mandát s tím, že v okamžiku, kdy 
se rozhodne o skutečném stavu, zástupce organizace případně doplatí 
příspěvek do 14 dnů. Návrh nebyl přijat (12–14–2). 

Návrh: VH ponechává zástupci člena Centrála IT právo vstupovat do diskuse, 
avšak bez práva předkládat návrhy a bez práva hlasovat. Návrh byl schválen 
(15–8–4). 

• EAPN ČR – je veden spor mezi EAPN ČR a ANNO ČR o nevyrovnaných 
závazcích – ANNO ČR tyto vede v pohledávkách. Mandátová komise navrhuje 
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udělit hlas a všechna práva řádného člena, jelikož spor nebyl vyřešen. Návrh 
byl schválen (15–3–10), zástupce EAPN má platný mandát 

• CNOP – nemá zaplacené členské příspěvky za rok 2013 a 2014. Mandátová 
komise navrhuje odebrat volební mandát (18–6–5). Zástupce může vstupovat 
do diskuse. 

• Alpbašské fórum –  pohledávka čp za rok 2014 – mandátová komise navrhuje 
odebrat volební mandát (18–6–5). Zástupce může vstupovat do diskuse. 

 
6. Schválení Jednacího řádu Valné hromady 

 
Slovo dostal pan Berdych, který uvedl, že Jednací řád vychází z toho minulého 
a jde o návrh pro toto jednání VH. 
K Jednacímu řádu VH ANNO byly představeny 4 pozměňovací návrhy upravující 
jeho podobu. 
Tři návrhy pana Schwarze neprošly s výsledky (6–17–1), (9–13–2), (3–15–6). 
Čtvrtý návrh pana Schwarze prošel s výsledkem (16–2–7): 
 
„Schválením tohoto Jednacího řádu pozbývá platnost Jednací a volební řád VH 
ANNO schválený dne 27. ledna 2004 a pozměněný dne 19. června 2008.“ 
 
Byl schválen Jednací řád v poměru (26–1–1). Následovala přestávka a předání 
řízení VH panu Václavu Liškovi. 

 
7. Volba zapisovatelů, ověřovatelů a skrutátorů valné hromady 

 
Volba zapisovatelů – navrženi byli externí zapisovatel Filip Opálka (jednomyslně 
zvolen) a Hana Šnajdrová (jednomyslně zvolena). 
 
Volba ověřovatelů – navrženi byli Pavla Břusková (jeden hlas se zdržel, zbytek 
jednomyslně pro) a Roman Haken (jednomyslně zvolen). 
 
Volba skrutátorů – navrženi byli Aleš Mrázek (jednomyslně zvolen) a Hana 
Hlubučková (jednomyslně). 
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8. Volba návrhové komise 
 

Navrženi byli Antonín Berdych (23–0–2, zvolen), Václav Liška (23–0–1, zvolen), 
paní Brtníková (24–1–1, zvolena). 

 
9. Volba volební komise 
 

Proběhlo hlasování o prohlášení mandátové komise zároveň i jako volební 
komise, přijato (27–0–1). 

 
10. Volby členů orgánů Asociace NNO v ČR 

 
VH diskutovala usnesení týkající se počtu členů Výkonného výboru. Následně 
bylo postupně hlasováno dle různých návrhů o počtu členů: 
 
Návrh na 11 členů VV: nepřijat (5–20–4) 
Návrh na 9 členů VV: nepřijat (10–13–4) 
Návrh na 5 členů VV: nepřijat (3–19–4) 
Návrh na 7 členů VV: přijat (19–2–5) 
 
„Valná hromada se usnáší, že počet členů Výkonného výboru bude 7, a to 
4 zvolení z nominací krajskými asociacemi NNO a 3 zvolení z nominací 
ostatními členy ANNO.“ 
 
Následovaly několikakolové tajné volby členů orgánů ANNO. 
 
Nominace krajskými asociacemi do Výkonného výboru 
Návrh – Dan Žárský zvolen v prvním kole (20) 
Návrh – Jaromír Hron zvolen ve třetím kole (14) (13) (16) 
Návrh – Olga Rosenbergová (12) (13) (13) 
Návrh – Květa Morávková (8) (5) stáhla kandidatura 
Návrh – Martina Berdychová zvolena v prvním kole(16) 
Návrh – Řeháček (12) (8) (9) stáhl kandidaturu 
Návrh – Hana Šnajdrová zvolena ve čtvrtém kole (12) (13) (13) (15) 
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Nominace nekrajskými asociacemi do Výkonného 
Návrh – Berdych zvolen v prvním kole (18) 
Návrh – Hlubučková (8) (6) stáhla kandidaturu ve druhém kole 
Návrh – Černá (9) (6) stáhla kandidaturu ve druhém kole 
Návrh – Mrázek (9) (8) (9) 
Návrh – Břusková zvolena ve třetím kole (9) (9) (17) 
Návrh – Marek (5) (5) stáhl kandidaturu ve druhém kole 
Návrh – Haken (8) (6) stáhl kandidaturu ve druhém kole 
Návrh – Bauer zvolen ve třetím kole (10) (13) (19) 
 
„Výkonný výbor byl zvolen ve složení Žárský, Hron, Berdychová, Šnajdrová, 
Bauer, Berdych, Břusková.” 
 
Návrhy do  Dozorčí rady 
Zvoleni Liška, Sasová a Vachal. Volek navržen a zvolen jako náhradník (hlasování 
o dozorčí radě: 21–1–1). 

 
11. Informace o rozpočtu (r. 2014 a r. 2015), o závěrce r. 2013 

a o předběžných výsledcích hospodaření r. 2014 
 

Předsedkyně Berdychová vystoupila s příspěvkem o závěrkách za období 2013, 
2014 a 2015. Hovořila převážně o nesnadné finanční situaci ANNO, když 
přebírala vedení a hospodaření (vnitřní dluh se pohyboval na částce 80 tisíc 
korun). Snížením nákladů byl snížen dluh. Kompletní zpráva je k nahlédnutí 
u předsedkyně, která na konci zprávu shrnula konstatováním: „Za minulý rok se 
oproti předchozím obdobím podařilo čtyřikrát zvýšit obrat.“ 

 
12. Plán činnosti ANNO na rok 2015 

 

• Pro vedení ANNO a Kancelář je hlavním úkol úkolem v pořádku realizovat dva 
zatím připravované projekty, které budou po jejich schválení prezentovány na 
webových stránkách Asociace. 

• Dalším úkolem je rozšíření spolupráce nejen s krajskými organizacemi 
a uspořádání konference (přislíbena pomoc od magistrátu). VV by se měl 
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zabývat sjednocováním členské základny. V ANNO je mnoho malých 
organizací, které nekomunikují – padl názor, že jejich přechod do krajských 
asociací by byl vhodnější. 

• Rozprava nad statutem ANNO – zda má přejít na zapsaný spolek. Více viz bod 
programu č. 13. 

• Padl návrh na svolání mimořádné VH, termín byl stanoven na červenec 
letošního roku. Jejím programem bude schválení nových stanov. Zmíněn byl 
také návrh do budoucna na uspořádání pracovních skupin, které by byly 
tematicky vázané k aktuálním záležitostem, které je potřeba řešit. 

• Následovala diskuze a otázky na VV, co vše bude mít na starost, a jiné. 
Předsedkyně vyzvala přítomné, aby sledovali webové stránky a Facebook, kde 
se budou pravidelně objevovat nové informace. 

 
13. Návrh transformace právní formy Asociace NNO v ČR na zapsaný 

spolek 
 

Jako host vystoupila právnička Marcela Tomaščáková, která shrnula výhody 
a nevýhody přechodu ANNO na právní formu zapsaný spolek. 

• Větší možnosti fundraisingu. 

• Spolek je forma určená speciálně pro neziskový sektor. 

• Změna právní formy může být provedena zároveň se změnami stanov, řádu 
a podobně. 

• Od doby, co byl vydán a uveden v platnost nový Občanský zákoník, mají 
neziskové organizace povinnost uvést všechny dokumenty do souladu 
s Občanským zákoníkem do tří let.  

Následná diskuze ukončena hlasováním o uzavření debaty (18–4–1). 
 
 
14. Postup přípravy nových stanov: termín, způsob připomínkování členy 
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Návrh na dva termíny, které by byly pro VV při přípravě nových stanov závazné: 
do 29. května VV zpracuje první verzi nových stanov, do 15. června mají možnost 
návrh připomínkovat členové VH. 
Bylo přijato následující usnesení (21–0–0): 
„Valná hromada pověřuje VV připravit návrh nových stanov tak, aby další VH 
ANNO proběhla v červenci roku 2015.“ 

 
15. Různé 

 
Paní Břusková odsoudila pomlouvačné maily, které kolovaly v komunikaci mezi 
členy ANNO před zasedáním VH. Pozastavila se nad tím, že organizace lidí, kteří 
by měli jít společnosti příkladem, jsou zahledění do sebe a haní dobré jméno 
nejen předsedkyně, ale celé Asociace. Následovala diskuze i diskuze o možném 
vyloučení těchto členů. 

 
Návrh na prověření revizní komisí, která prošetří, jestli jsou obvinění pravdivá. 
Pokud se obvinění neprokážou, budou jednotlivé organizace požádány, aby 
vyslaly jiné delegáty do VH ANNO ČR.  

 
16. Projednání návrhů na usnesení předložených návrhovou komisí 

včetně hlasování (předseda návrhové komise) 
 

Usnesení č. 3 (3–14–1) NE 
„VV je povinen zapojit do realizace projektu všechny kraje v poměru 30% 
čerpání dotace.“ Návrh Květa Morávková. 
 
Usnesení č. 5 o informování členů asociace (4–11–4) NE 
„VH ukládá VV pravidelně informovat členy Asociace NNO v ČR o pořádaných 
akcích v rámci čerpání finančních prostředků a dotací, sponzorských darů 
a dalších získaných finančních prostředků (minimálně dvakrát ročně, každé 
pololetí předem).  

 
Usnesení č. 6 (0–16–2)NE 
„VH schvaluje změnu Stanov Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, 
a to Článku 9, kde se nahrazuje původní text textem...“ (k nahlédnutí 
u místopředsedy Žárského) 
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Usnesení č. 7 (19–1–0) ANO 
„VH navrhuje změnit právní formu Asociace NNO (doposud sdružení 
právnických osob) na zapsaný spolek.“ 
 
Usnesení č. 8 (14–0–4)ANO 
„VH pověřuje VV, aby do příští VH alespoň jedenkrát svolal krajské asociace 
a řešil s nimi problematiku neziskového sektoru v krajích a potřeby krajských 
asociací vůči ANNO.“ 
 
Usnesení č. 9 (21–0–0) ANO 
„VH pověřuje VV přípravou nových stanov tak, aby první verze byla odeslána 
29. května s termínem k vyjádření členů 15. června a aby další VH ANNO 
proběhla v červenci roku 2015.“ 
 
Usnesení č. 10 o obvinění (13–1–5)ANO 
„VH žádá DR, aby prověřila e-maily rozeslané některým členům před VH 
a obvinění v něm sdělená. Pokud se tyto informace ukáží jako nepravdivé, žádá 
VH dotyčné členské organizace, aby pro spolupráci s Asociací NNO nominovala 
jiné osoby.“ 
 
Usnesení č. 11 o nekorektním způsobu komunikace (15–3–0) ANO 
„VH nepovažuje způsob komunikace před konáním VH za korektní.“ 

 
17. Závěr a ukončení Valné hromady 

Předsedkyně Asociace Martina Berdychová ukončila jednání HH Asociace NNO 
ČR v 16:45 hod. 

 
Zapsali: 
 
Filip Opálka 

 
 
 

Hana Šnajdrová 
 

 
Ověřili: 

 
Pavla Břusková 
 
 
 
Roman Haken 


