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předkládáme Vám Výroční zprávu Asociace nestátních neziskových organizací v České
republice za rok 2010. Tento rok byl pro nevládní neziskový sektor významný úsilím o
změny v postavení tohoto sektoru a v jeho legislativním ukotvení.
V březnu 2010 se v Poslanecké sněmovně konala 7. Národní všeoborová konference
nestátních neziskových organizací (NNO), na níž byla vytvořena Pracovní skupina
NNO, v níž dochází ke koordinaci postupu širokého spektra NNO při vyjednávání se
státními orgány i s partnery z podnikatelské sféry. Jménem této platformy NNO jsme
se obrátili na novou vládu České republiky s požadavky na provedení potřebných
legislativních změn. Očekáváme, že Poslanecká sněmovna i Senát Parlamentu České
republiky v tomto úsilí podpoří nevládní neziskové organizace. Změněné složení obou
komor nejvyššího zastupitelského orgánu České republiky, v němž zasedl v tomto
volebním období mimořádně vysoký počet poslanců a senátorů se zkušeností
z nevládního neziskového sektoru, tomu dává dobré předpoklady.

Zpráva o hospodaření Asociace NNO za rok 2010………… 20
Po 20 letech obnovy nestátních neziskových organizací dorostl tento sektor k tomu,
aby si sám spravoval své záležitosti a silným, emancipovaným a sjednoceným hlasem
se zasazoval o lepší podmínky pro svou činnost. Při důrazu na samosprávu NNO, jejíž
součástí je kromě krajských a oborových sítí NNO také Asociace NNO v ČR, se opíráme
především o partnerství uvnitř nevládního sektoru mezi krajskými a oborovými sítěmi
NNO a o partnerství vně neziskového sektoru s institucemi veřejné správy (se státem,
samosprávnými kraji, obcemi a městy a jejich administrativou) a s podnikatelskými
subjekty (Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR a jejich regionálními
články, s podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy).
Musíme hledat nové cesty pro uplatnění NNO na „trhu“ příležitostí ke službě široké
veřejnosti i zájmovým skupinám. V době celosvětové ekonomické krize představují
nevládní neziskové organizace potenciál aktivit, pracovníků a hodnot, který je
nepřehlédnutelný a může být i zdrojem nového oživení společnosti i hospodářství.
Asociace NNO v ČR hledá nové oblasti, v nichž NNO mohou uplatnit schopnosti a
dovednosti občanské společnosti. V roce 2010 jsme k tomu hledali inspirace
v zahraničí (prostřednictvím kontaktů s Evropským výborem organizací obecného
zájmu (CEDAG), ale i v tuzemsku (pořádáním vzdělávacích akcí, seminářů a
konferencí).
Touto Výroční zprávou chceme poděkovat za spolupráci našim členským organizacím,
zahraničním partnerům, partnerům ve veřejné správě i mezi podnikateli, členům
orgánů Asociace NNO v ČR i všem našim dobrovolným i profesionálním
spolupracovníkům. Doufáme, že myšlenky a úkoly, pro jejichž naplňování Asociace
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NNO v ČR vznikla, budou i nadále nosným programem pro spolupráci NNO a povedou
k lepší a účinnější spolupráci a dosažení lepšího, rovnoprávného a stabilního
postavení NNO i v dalších letech.
Přeji Asociaci NNO v ČR a především nevládním organizacím, aby se jim i nadále dařilo
být tím pravým „kořením“ naší české společnosti.

PhDr. Karel Schwarz, výkonný předseda Asociace NNO v ČR

5

6

Seznam členů Asociace nestátních neziskových organizací

47

v České republice evidovaných k 31.12.2010
73

členské
název organizace
číslo
APERIO - Společnost pro zdravé
26
rodičovství
Asociace nestátních neziskových
28
organizací Jihomoravského kraje
44
75
78
32

členské
číslo

76

Českomoravská
organizace

59

Prácheňské sanatorium, o.p.s.

64

Český svaz včelařů

69

foosballová

EUTIS, o.p.s.

16

DIAKONIE ČCE - středisko Blanka

41

8

DIAKONIE ČCE - středisko v Rýmařově 15

Sdružení pro obnovu Řepice a okolí

Diakonie
Evangelické
metodistické

43

SKOK - Spolek oborové konference
nestátních neziskových organizací
působících v sociální a zdravotně
sociální oblasti

38

Slezská diakonie

Asociace nestátních neziskových
organizací Plzeňského kraje
87
Asociace nestátních neziskových
37
organizací Zlínského kraje
Asociace nevládních neziskových
40
aktivit Karlovarlovarského kraje

Finanční gramotnost, o.p.s.
Fond ohrožených dětí

22

KAFIRA

21

Diakonie husitská - STROM

církve

První Inovační a Rozvojové Občanské
sdružení
Psychocentrum Domeček Hodonín,
o.p.s.
Regionální informační a servisní
středisko

5

Klub Hurá kamarád

63

DOMINO- Centrum volného času dětí
31
a mládeže a dalšího vzdělávání

33

Klub laryngektomovaných v ČR

51

Domov Sue Ryder, o.p.s.

24

Klub mladých Evropanů

4

Speciální domov mládeže Chotěšice

48

23

Středisko křesťanské pomoci Horní
57
Počernice

Unie evropských federalistů v ČR

70

Středočeský
vzdělávací
Akademie J.A.Komenského

Volné
sdružení
nevládních
neziskových organizací v kultuře a
umění

83

Vysočina - Bobrová

49

Asociace občanských poraden

62

Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

19

Asociace pro mezinárodní otázky

60

Kone pro Jizerské hory

Asociace pro podporu rozvoje
informačních center pro mládež v 36
České republice
Asociace přerovských neziskových
1
organizací
Asociace tělovýchovných jednot a
10
sportovních klubů ČR
ATMA DO
89
Centrála informačních technologií
61
pro NNO v České republice, o.p.s.
CENTRED

Památková komora

66

88

91

Otevřený svět

50

DANETA

Asociace NNO Moravskoslezského
81
kraje

56

77

Česká asociace pro psychické zdraví

20

Asociace NNO Jihočeského kraje

85

Cerebrum2007

79

EUROTOPIA Opava, o.p.s.

90

17

67

71

Asociace neziskových
Ústeckého kraje

74

Omega Liberec

Duha Klub Dlažka

12

58

Občanské sdružení MENS SANA

80

Asociace nestátních neziskových
82
organizací Liberec. kraje

organizací

Centrum neziskových organizací
25
Plzeň
Centrum pro komunitní práci
11
východní Morava

30

7

Magdaléna, o.p.s.
Most k životu, o.p.s.

institut

68

SOS Náchod Sdružení Občanská
společnost
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v
ČR
TRIANON

84

Život bez bariér

86

YMCA v České republice

Nadace CINDI
Nadační fond POROZUMĚNÍ
Nádační ústav regionální spolupráce,
o.p.s.
Národní
asociace
pro
rozvoj
podnikání
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Informace o činnosti Asociace NNO na jednotlivých úsecích
Kraje

V rámci svých kompetencí v oblasti organizační struktury, jsem pokračoval
ve sledování vývoje a rozvoje uskupení zastupujících nevládní sektor na krajské
úrovni a to zejména na Moravě a ve východní části Čech. Od poslední Valné schůze v
roce 2008 jsem navštívil kraj Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský kraj, kraj Zlínský
a kraj Jihočeský. Hovořil jsem jak s představiteli a zainteresovanými osobami z
nevládních organizací, tak úředníky Krajských úřadů tak i s krajskými politiky.
Výsledkem těchto rozhovorů jsou následující poznatky:
Jihomoravský kraj – Krajské Asociace pracuje. Je zastoupena v Monitorovacím výboru
ROP Jihovýchod, MV přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko, Regionálního
monitorovacího výboru Fondu malých projektů Dolní Rakousko- Jihomoravský
kraj.Předseda VV ANNJO JMK je členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Zastupitelstva
JMK. Dialog s politiky je pravidelný a konstruktivní. Finanční podpora Asociace NNO
JMK z rozpočtu JMK je realizována formou grantu. Asociace NNO JMK uzavřela s
Radou kraje 22.4.2010 Smlouvu o spolupráci, která je vyváženým dokumentem
formulujícím představy obou stran o konstruktivní spolupráci. V témže roce uzavřela
obdobnou smlouvu se Statutárním městem Brnem.
Kraj Vysočina – KOUS – uskupení NNO v kraji Vysočina nemá zájem aktivně
spolupracovat s ANNO v ČR nejméně do doby než to bude pro ně finančně
zajímavé.Přesto oceňuje aktivity ANNO v ČR, protože Memorandum uzavřené mezi
Asociací krajů a ANNO v ČR jim umožnilo podepsat Dohodu s Radou kraje Vysočina
v roce 2010
Jihočeský kraj – Na jaře letošního roku proběhla ustavující schůze ANNO JČK
iniciovaná zástupci Informačních center mládeže v Jihočeském kraji. Této schůze
jsem se zúčastnil z titulu svého pověření. Asociace byla registrována po cca 30 dnech
od ustavující schůze. Její představitelé se sešli s hejtmanem Jihočeského kraje a
hovořili s ním o možnosti uzavření Smlouvy o spolupráci.
Zlínský kraj – Od roku 2008 kdy byla ustavena Krajská Asociace ZK se tato stala
dobrým partnerem kraje a letos podepsala s Rado zlínského kraje Smlouvu o
spolupráci .
Olomoucký kraj – Zde je situace ještě lepší než v Jihomoravském kraji. Již několik let
existuje krajská Unie NNO, která je partnerem kraje a protože nemá právní
subjektivitu zajišťuje spolupráci s krajem tak, že zprostředkovává kontakty na členské
NNO, které realizují jednotlivé aktivity. V současné době mají rozpracován projekt
který bude finančně podpořen krajem v roce 2010. Z hlediska naší Asociace je
jedinou překážku toho aby se stali našimi členy to, že UNO stále nemá právní
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subjektivitu. Jednání s Radou kraje o Smlouvě o spolupráci skončily odmítnutím UNO
tuto Smlouvu podepsat..
Moravskoslezský kraj –Letos na jaře, byla ustavena Asociace NNO MSK. Tento kraj
měl problém založit Krajskou asociaci. Důvod proč tomu tak zatím bylo, je ryze
pragmatický. Ti kteří to mohou ovlivnit mají již velmi dobré vztahy s Krajem a nevidí
důvod proč si přidělávat starosti se skutečnou Asociací, když tuto funkci vůči kraji
dobře suplují. Nově vzniklá ANNO NNO MSK se snaží tuto situaci změnit. Problémem
VV je, že Asociace MSK má zatím málo členů a MS kraj nechce uzavřít Smlouvu o
spolupráci dokud nebude zastupovat větší počet subjektů.
Karlovarský kraj – Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje –
probíhá úzká spolupráce s krajskou samosprávou, která byla potvrzena podepsáním
Smlouvy o spolupráci 20. 5. 2010. Na základě této smlouvy zahájily činnost pracovní
skupiny, jejichž cílem je prohlubovat vzájemné partnerství, podpora spolupráce,
hledání společných cest a v neposlední řadě otevírá neziskovým organizacím možnost
zapojit se do tvorby strategických dokumentů. ANNA KK se zapojila do
celorepublikové kampaně Týdny pro neziskový sektor, v rámci nichž se konala Beseda
u kulatého stolu. Jednalo se o setkání se zástupci krajských a obecních
zastupitelstvech se zástupci neziskového a podnikatelského sektoru.
Památková komora ČR- se v roce 2010 významně podílela na vzpomínkových akcích
ke 100. Výročí úmrtí A. Wiehla – stavitele, mecenáše, archeologa. Spolu se spolkem
Svatobor organizovala mezinárodní konferenci na téma A.Wiehl a místa paměti ,
významný počinem byla i rekonstrukce hrobky Antonína Wiehla na pražském
Vyšehradském hřbitově.
Již tradičně PK ČR organizovala soutěž Má vlast, ve které oceňujeme zajímavé počiny
na poli památkové péče občanskou společnostní.
Prezident Památkové komory ČR Dr. Václav Liška byl také autorem dvou výstav A.
Wiehl – otec „české novorenesance“, která se uskutečnila v Galerie NaCH na ČVUT
v Praze a výstavy s názvem A.Wiehl . místa paměti konané v Nadaci ABF a České
stavební akademii .
Úseky
Zahraničních vztahů-V roce 2010 jsme se zúčastnili Valné hromady CEDAG – sítě
neziskových organizací v rámci EU i několika zasedání jejího byra a semináře na téma
rozvoj občanské společnosti v EU a statut asociací v členských státech. Tento
kolektivní člen Social Platform má již 21 let, více než 30 členů, většinou národních sítí,
z 21 členských zemí. Předsedou je Patrick de Bucqois, který je i členem předsednictva
Social Platform, zahrnující velkou část neziskovek všeho druhu, pohybujících se
v oblasti občanského dialogu a sociálních služeb z celé Evropské unie. Více na
www.cedag-eu.org
V listopadu jsme realizovali za pomoci Jihomoravské krajské organizace Asociace NNO
pod střechou
a za přispění CEDAG akci předznamenávající Evropský rok
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dobrovolnictví ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu , dříve velmi
aktivní v činnosti ochránců přírody, paní Ing. Zuzanou Brzobohatou. Tématem bylo
také legislativní zakotvení veřejné prospěšnosti v České republice. Tento dialog
s veřejnou správou trvá dodnes a vyvrcholí koncem srpna 2011 celodenním
seminářem, který pořádá naše Asociace NNO v ČR ve spolupráci s Ministerstvem
spravedlnosti ČR v prostorách Justiční akademie, kde se zúčastní kromě expertů a
aktivistů z řad neziskového sektoru i tvůrci Občanského zákoníku prf. Eliáš, prof. Telec
a členové jejich týmu, včetně členů Legislativní rady Vlády ČR. V oponentním řízení
k navrhovanému textu tohoto kodexu se budou zvažovat i zahraniční kodifikace
veřejné prospěšnosti a zkušenosti s nimi.
Díky členství v CEDAG se zástupci naší asociace zúčastnili jako řádní delegáti akcí
celoevropského dialogu NNO pořádaných vždy Předsednictvím EU ve spolupráci
právě s CEDAG, European Civic Forum a dalšími evropskými sítěmi širšího pokrytí jako
Solidár i Charitas nebo úžeji specializovaných typu EAPN. Příkladem nechť je třídenní
konference ve Španělské Malaze zahrnující oslavu 60. výročí Schumanovy deklaracezakládajícího dokumentu budování demokratických struktur na celoevropské úrovni,
kde se zúčastnilo 600 lidí z celé Evropy, včetně několika členů španělské vlády,
bývalých předsedů Evropského parlamentu i současných jeho poslanců. Účelem
těchto setkání je vytvořit legitimní platformu pro dialog s evropskými institucemi
z pozice evropských sítí aktivních občanů a organizací různého zaměření. Toto má
podklad v článku 11 Lisabonské smlouvy účinné od 1.12.2009, který právě pojednává
o nutnosti respektu k názoru občanských iniciativ pro všechny oficiální instituce EU
bez rozdílu. Otázka provádění referenda, resp. petiční akce otevírající určité téma je
již projednáváno v Evropského parlamentu na základě již dokončeného návrhu
Evropské komise. Předpokládá se, že celý systém pravidel pro uznání takové petice
bude hotov do začátku jara 2012. Asociace NNO v ČR aktivně sleduje všechny akce
pořádané na téma prohloubení participativní demokracie v Evropském veřejném
prostoru a soustředí se na dialog s obdobnými organizacemi v ostatních členských
státech. Začíná i práce na propojování zkušeností z Evropského parlamentu směrem
na národní parlamenty podle receptů formulovaných především Spinelli Group, kde
kromě aktivních evropských občanů je i skupina stovky evropských poslanců.

Naneštěstí po různých výměnách ministrů byl stornován již připravený projekt na
zlepšení absorpční kapacity, zejména z hlediska kvality. Nejde přeci, což zástupci
Evropské komise na Řídícím a koordinačním výboru i na Monitorovacím výboru
Operačního programu Technická pomoc neustále zdůrazňovali, o to vyčerpat co
nejvíce peněz, ale o to aby tyto peníze posloužily nastartování nových aktivit nebo již
vyzkoušených v nových místech. Nemůže být tedy účelem přidávat peníze PR
agenturám nebo celoplošným televizním kanálům.
Na základě zkušeností z předešlého volebního období jsme nastartovali dialog
s Vládou ČR hned po jejím ustavení v létě 2010. Problémem je stále nedokončená
koncepce Strategie ČR v podmínkách jejího členství v Evropské unii stejně jako
Strategie konkurenceschopnosti ČR pro léta 2012-2020. Na základě prací a dialogu
s vrcholnými představiteli Ministerstva pro místní rozvoj ČR se alespoň podařilo dát
dohromady pravidelné setkávání a diskusi nad tématy a prioritami v rámci přípravy
Finanční perspektivy 2014-2020, resp. základního strategického dokumentu pro toto
období z pozice ČR směrem k Evropské komisi. Snaha o navázání dělné spolupráce
v rámci přípravy Národního programu reforem zůstala oslyšena. V tom však jsme na
tom stejně jako profesní sdružení, Hospodářská či Agrární komora nebo odbory a
zákonodárné sbory. Zde je tedy třeba v roce 2011 napřít hlavní úsilí, jehož cílem má
být vytvoření konzultační Parlamentní skupiny složené z poslanců a senátorů napříč
politickým spektrem, kteří by si na svá zasedání zvali experty z různých oborů, včetně
neziskového sektoru a dávali iniciativní návrhy směrem k premiérovi a členům vlády i
jejich náměstkům, či dalším vysoce postaveným úředníkům státní správy. Bez těchto
iniciativ by zůstalo vzdělávání z oblasti Aktivního občanství a účasti neziskového
sektoru při rozhodování o dalším vývoji společnosti jen planým řečněním nebo
abstraktní disputací, která sice cvičí rozum, ale prakticky nic nepřináší. Právě na
přenášení zkušeností z praxe a reality všedního dne do strategických dokumentů
evropských i národních zaměříme návrh projektu na léta 2011 – 2012 pro financování
z Operačního programu technické pomoci, který by měl právě toto naplňovat a dávat
tak jasnou linii pro ustanovení strategického rámce čerpání Evropského rozpočtu
v letech 2014 – 2020.
Ing. Ivo Kaplán, místopředseda pro zahraniční vztahy a vzdělávání

Ing. Ivo Kaplán, místopředseda pro zahraniční vztahy a vzdělávání
Vzdělávání-V létě 2008 jsme vyvinuli snahu o získání příspěvku MMR ČR na organizaci
vzdělávání místních a regionálních NNO. V rámci možností operačních programů to
nakonec bylo možné udělat jen jako přímou zakázku v rámci obeznamování veřejnosti
o práci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci distribuce peněz z Evropského
rozpočtu. Důsledkem této spolupráce, trvající rok a čtvrt je hloubková znalost tohoto
úřadu o problémech s distribucí a realizací programů sestavovaných již v první
polovině této dekády pro léta 2007-2013. Svítá tu naděje, že pro období 2014-2020
bude dopřáno více sluchu reálným konzumentům, anebo spíše těm potenciálním
realizačním subjektům, kteří jsou opravdu blízko potřebám lidí a na které se
v současném programovacím období příliš prostředků nedostalo.
Portrét A. Wiehla kresba Fr. Gračka
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b)

Členové orgánů Asociace NNO v roce 2010
Výkonný výbor Asociace NNO v ČR:
Rudolf Chlad, prezident Asociace NNO v ČR
PhDr. Karel Schwarz, výkonný předseda Asociace NNO v ČR

členové nominovaní krajskými sdruženími NNO:

PaedDr. Jan Eichler, Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje
Leoš Kubový, Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje
Gerta Mazalová, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Hana Šnajdrová, Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarského kraje
Ing. Lidie Vajnerová (Mgr. Květoslava Morávková), Asociace nestátních neziskových
organizací Libereckého kraje
Mgr. Josef Zdražil, Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Bc. Ladislav Krajdl, 1. místopředseda pro vztahy k vnějším partnerům (veřejná
správa, podnikatelé, odbory a ostatní)
Jaromír Hron, místopředseda pro vnitřní vztahy členů Asociace a NNO
Ing. Ivo Kaplán, místopředseda pro zahraniční vztahy a vzdělávání

c)

členové nominovaní oborovými sdruženími NNO:

Prof. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c., místopředseda pro ekonomiku a financování
Mgr. Olga Rosenbergerová, místopředsedkyně pro projekty a fondy EU
Hana Šnajdrová, místopředsedkyně pro vztahy k veřejnosti a Public relations
Ing. Martina Berdychová, mimořádná členka pro legislativu a právní vztahy
Mgr. Květoslava Morávková, mimořádná členka pro fundraising a Týdny pro
neziskový sektor
Rada Asociace NNO v ČR:
a)

Členové zvolení 5. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR:

Ing. Martina Berdychová
MUDr. Milena Černá
Jaromír Hron
Rudolf Chlad
Ing. Ivo Kaplán
Bc. Ladislav Krajdl
Prof. Dr. Ing. Václav Liška
Mgr. Ondřej Marek
PhDr. Karel Schwarz

13

Mgr. Michael Erdinger, YMCA v ČR
Ing. Dagmar Hrubcová, SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových
organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti
Mgr. Yvona Kreuzmannová, Volné sdružení nevládních neziskových organizací v
kultuře a umění
d)

náhradníci zvolení 5. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR:

1. Michael Erdinger
2. Květa Morávková
3. Bc. Josef Zdražil
4. Ing. Dan Žárský
5. Ing. Bc. Ivan Noveský
6. PaedDr. Jan Eichler
7. Zdeněk Krejsa
8. Leoš Kubový
9. Roman Haken
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Dozorčí rada Asociace NNO v ČR:

Zlínský kraj (Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje – ANNO ZK):
Bc. Josef Zdražil

Ing. Karel Liška, CSc.
Kateřina Vincourková
Ing. Dan Žárský

g)

Náhradníci:

členové delegovaní oborovými sdruženími NNO:

Sociální (SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací
působících v sociální a zdravotně sociální oblasti): MUDr. Milena Černá (Ing. Mgr.
Matěj Lejsal, Ing. Dagmar Hrubcová)
Volné sdružení nevládních neziskových organizací v kultuře a umění): Mgr. Yvona
Kreuzmannová

1. Hana Šnajdrová
2. Leoš Kubový
3. PaedDr. Jan Eichler

Rada Asociace NNO v ČR
Dozorčí rada Asociace NNO v ČR:
e)

členové volení Valnou hromadou Asociace NNO v ČR:
volební období od 19.6.2008:

volební období od 19.6.2008:
Ing. Česlav Santarius, předseda
Kateřina Vincourková, místopředsedkyně
Mgr. Pavla Oriniaková
Ing. Dan Žárský
Ing. Ivo Kaplán, Leoš Malina, Lidie Vajnerová, Bc. Josef Zdražil

Ing. Martina Berdychová
PhDr. Oldřich Čepelka
Jaromír Hron
Bc. Ladislav Krajdl
Leoš Kubový
Ing. Karel Liška, CSc.
Mgr. Květoslava Morávková
PhDr. Karel Schwarz
f)

Výkonný výbor Asociace NNO v ČR:

členové delegovaní krajskými sdruženími NNO:
volební období od 19.6.2008:

Jihomoravský kraj (Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
– BANNO): Gerta Mazalová
Karlovarský kraj (Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarského kraje – ANNA
KK): Rudolf Chlad (Zdeněk Kubálek)
Liberecký kraj (Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje –
ANNOLK):
Ing. Lidie Vajnerová
Plzeňský kraj (Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje –
ANNOPK):
Tomáš Havlík
Ústecký kraj (Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje – ANOÚK): PaedDr.
Jan Eichler
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PhDr. Karel Schwarz, předseda
Bc. Ladislav Krajdl, 1. místopředseda pro vztahy k vnějším partnerům
Ing. Martina Berdychová, místopředsedkyně pro legislativu a právní vztahy, od
23.6.2009 také místopředsedkyně pro vztahy k veřejnosti
Jaromír Hron, místopředseda pro vnitřní vztahy k NNO
Ing. Ivo Kaplán, místopředseda pro zahraniční vztahy a vzdělávání
Ing. Karel Liška, CSc., místopředseda pro ekonomiku a financování (do 25.11.2008)
Leoš Malina, DiS., místopředseda pro vztahy k veřejnosti a PR (do 16.6.2009)
Mgr. Ondřej Marek, místopředseda pro projekty a fondy EU (od 10.2.2009), od
23.6.2009 také místopředseda pro PR
Mgr. Květoslava Morávková, místopředsedkyně pro Týdny pro neziskový sektor (od
1.12.2009)
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Kancelář Asociace NNO v ČR

Rozdělení kompetencí členů Výkonného výboru Asociace NNO v ČR k 31.12.2010:

Soňa Brišová
Pracovník pro PR: Mgr. Miriam Richterová
Správce počítačů a webových stránek: Jan Svatoš
Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1
Telefon a fax: 234621451
E-mail: asociacenno@seznam.cz
Webové stránky: http://www.asociacenno.cz

PhDr. Karel Schwarz, předseda (koordinace všech úseků a členů VV), zastupuje: Bc.
Ladislav Krajdl, 1. místopředseda Asociace NNO
Bc. Ladislav Krajdl, 1. místopředseda pro vztahy k vnějším partnerům (veřejná správa,
podnikatelé, odbory a ostatní) – zástupci: Jaromír Hron (kraje, odbory, aj.), Ing. Ivo
Kaplán (stát, podnikatelé aj.)
Ing. Martina Berdychová, místopředsedkyně pro legislativu, právní vztahy a vztahy
k veřejnosti – zástupce: pro legislativu a vztahy k veřejnosti Ondřej Marek, pro právní
vztahy PhDr. Karel Schwarz
Jaromír Hron, místopředseda pro vnitřní vztahy členů Asociace a NNO (včetně
činnosti orgánů Asociace NNO) – zástupce: Bc. Ladislav Krajdl
Ing. Ivo Kaplán, místopředseda pro zahraniční vztahy a vzdělávání – zástupce: pro
zahraniční vztahy PhDr. Karel Schwarz, pro vzdělávání Ing. Martina Berdychová
Mgr. Ondřej Marek, místopředseda pro projekty a fondy EU – zástupce: pro fondy EU
Ing. Ivo Kaplán, pro projekty: Bc. Ladislav Krajdl
Mgr. Květoslava Morávková, místopředsedkyně pro Týdny pro neziskový sektor –
zástupce: Bc. Ladislav Krajdl

Rozdělení kompetencí členů Výkonného výboru Asociace NNO v ČR a členů dalších
orgánů Asociace NNO v ČR:

Rudolf Chlad, prezident Asociace NNO v ČR (spolupracuje na všech úsecích, zejména
na úseku vztahů k veřejné správě) – zástupce: PhDr. Karel Schwarz
PhDr. Karel Schwarz, výkonný předseda (koordinace všech úseků a členů VV,
odpovídá za kancelář a řídí ji) – zástupce: Bc. Ladislav Krajdl, 1. místopředseda
Asociace NNO
Bc. Ladislav Krajdl, 1. místopředseda pro vztahy k vnějším partnerům (veřejná
správa, podnikatelé, odbory a ostatní) – zástupci: Rudolf Chlad (parlament, vláda,
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veřejná správa, politické strany), Jaromír Hron (kraje, odbory), Ing. Ivo Kaplán

Zpráva o hospodaření Asociace NNO za rok 2010

(podnikatelé); Ing. Lidie Vajnerová
Účetní závěrka
k 31. 12. 2010

Jaromír Hron, místopředseda pro vnitřní vztahy členů Asociace a NNO (včetně
činnosti orgánů Asociace NNO) – zástupci: MUDr. Milena Černá (nadace, nadační

ROZVAHA

fondy), Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., Gerta Mazalová (ostatní NNO)
Ing. Ivo Kaplán, místopředseda pro zahraniční vztahy a vzdělávání – zástupci: pro
zahraniční vztahy Ing. Roman Haken, pro vzdělávání MUDr. Milena Černá, pro
výchovu PaedDr. Jan Eichler
Prof. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c., místopředseda pro ekonomiku a financování –
zástupci: pro ekonomiku a hospodaření Ing. Dan Žárský, pro financování Ing. Karel
Liška, CSc.; Leoš Kubový, Mgr. Květoslava Morávková
Mgr. Olga Rosenbergerová, místopředsedkyně pro projekty a fondy EU – zástupce:
pro projekty Mgr. Josef Zdražil, pro fondy EU Mgr. Ondřej Marek
Hana Šnajdrová, místopředsedkyně pro vztahy k veřejnosti a Public relations –
zástupce: Mgr. Michael Erdinger
Ing. Martina Berdychová, mimořádná členka pro legislativu a právní vztahy –
zástupce: pro legislativu Bc. Ing. Ivan Noveský, pro právní vztahy PhDr. Karel Schwarz;
Ing. Dagmar Hrubcová
Mgr. Květoslava Morávková, mimořádná členka pro fundraising a Týdny pro
neziskový sektor – zástupce: Leoš Kubový, spolupracuje Kateřina Vincourová
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Aktiva:
Pokladny
Účty v bance
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pohledávky u odběratelů
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky
Náklady příštích období
Pohledávky celkem
AKTIVA CELKEM

Stav
k 1.1.2010

Stav
k 31.12.2010

31 459,45 Kč
42 154,94 Kč
52 381,41 Kč
23 080,00 Kč
0,00 Kč
60 129,80 Kč
857,00 Kč
84 066,80 Kč
157 681,19 Kč

3 352,01 Kč
49 029,40 Kč
73 614,39 Kč
88 298,00 Kč
23 345,00 Kč
56 937,57 Kč
864,00 Kč
169 444,57 Kč
221 825,98 Kč

Pasiva:
Vlastní jmění
6 263,40 Kč
Fond rezerv
134 025,78 Kč
Výsledek hospodaření
37 837,02 Kč
Vlastní zdroje celkem
32 457,17 Kč
Závazky k dodavatelům
61 876,00 Kč
Přijaté zálohy
1 750,00 Kč
Závazky vůči pracovníkům
16 285,00 Kč
Závazky k institucím sociálního zabezpečení
5 400,00 Kč
a zdravotního pojištění
Závazky k Finančnímu úřadu
1 395,00 Kč
Dohadné náklady
18 000,00 Kč
Ostatní závazky
20 500,00 Kč
Krátkodobé závazky celkem
125 206,00 Kč
Výdaje příštích období
0,00 Kč
Jiná pasiva celkem
0,00 Kč
PASIVA CELKEM
157 681,19 Kč
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6 263,40 Kč
26 211,79 Kč
85 936,79 Kč
118 411,98 Kč
618,00 Kč
40 750,00 Kč
17 916,00 Kč
900,00 Kč
-615,00 Kč
23 345,00 Kč
20 500,00 Kč
103 414,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
221 825,98 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Hlavní

Vedlejší hospodářská

činnost

činnost

Náklady:
Spotřebované nákupy celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

Spotřeba energie

7 707,00 Kč

0,00 Kč

Cestovné

8 590,00 Kč

0,00 Kč

Náklady na reprezentaci

12 767,00 Kč

0,00 Kč

Poštovné

286,00 Kč

Telefony

7 727,00 Kč

Nájemné

5 900,00 Kč

Propagace, internet, webové stránky

7 147,00 Kč

Kopírovací a tiskové služby

36,00 Kč

Ostatní služby

247 142,00 Kč

Služby celkem

268 238,00 Kč

0,00 Kč

Osobní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

Poskytutý členský příspěvek

6 592,00 Kč

PODĚKOVÁNÍ ZÁVĚREM
Asociace NNO v ČR vděčí za úspěšný průběh minulého
roku, mnoha lidem a institucím, které jí pomohli v jejím
úsilí o rozvoj a upevnění postavení nestátních
neziskových organizací. Dovolte nám, abychom jim všem
poděkovali- a protože nechceme na nikoho zapomenout
a výčet jmen by byl velmi dlouhý, činíme tak bez toho,
aniž bychom uvedli jejich jména.
Děkujeme vám všem a věříme, že podpoříte Asociaci
NNO i v dalších letech

Výkonný výbor NNO v ČR
Kurzové ztráty

3 351,16 Kč

Pokuty a penále

208,00 Kč

Jiné ostatní náklady

663,00 Kč

Ostatní náklady celkem

10 814,16 Kč

0,00 Kč

Náklady celkem

308 116,16 Kč

0,00 Kč

Výnosy:
Výnosy z hlavní činnosti

352 749,00 Kč

Přijaté úroky

3,95 Kč

Přijaté členské příspěvky

41 300,00 Kč

Výnosy celkem

394 052,95 Kč

0,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK)

85 936,79 Kč

0,00 Kč

21

Aby vaše loď připlula, musíte nejprve vybudovat přístav
( neznámý autor)
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