ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
V ČESKÉ REPUBLICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2014

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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Činnost Asociace podpořily v r. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Hlavní město Praha.

1.

ÚVOD

Vážení přátelé!
Dostáváte do rukou Výroční zprávu za rok 2014, která dokládá kontinuální rozvoj Asociace NNO v ČR.
Ještě v předešlém roce bránily poskytování služeb
našim členům i dalším deklarovaným činnostem
naše omezené finanční možnosti, což se již v roce
2014 podstatně změnilo.
Zvolili jsme mnohem aktivnější přístup k získávání
finančních zdrojů, obdrželi jsme státní dotaci MMR
i grant Hlavního města Prahy. Proto jsme také obnovili na podzim 2014 funkční kancelář. Dosáhli jsme
zefektivnění vnitřní komunikace s našimi členy a posílili komunikaci a spolupráci s partnery, relevantními
institucemi i s veřejností. Hodláme se prosadit v
reprezentativních strukturách v ČR i v zahraničí, kde
chceme zájmy neziskového sektoru kvalifikovaně
reprezentovat a účinně hájit.
Chtěla bych proto poděkovat těm členům výboru,
pracovníkům kanceláře i členským organizacím, kteří
se na naplňování našich cílů aktivně podílejí, ačkoliv
byla i po většinu r. 2014 založena většinově na dobrovolné práci. Zároveň mohu vyjádřit naději, že rok
2014 a ty následující umožní žádoucí rozvoj činností
podložených potřebnými finančními prostředky.
Zároveň děkujeme všem našim příznivcům a podporovatelům, Ministerstvu pro místní rozvoj a Hlavnímu
městu Praha.

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně

2. STRUKTURA, ORGÁNY A ČLENSKÉ ORGANIZACE
Základní údaje o Asociaci NNO v ČR
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice je zapsána ve
spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58700.
První registrace Asociace jako zájmového sdružení právnických osob proběhla u Magistrátu hlavního města
Prahy dne 7. 10. 2003.

Sídlo:
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 71284109
DIČ: CZ71284109
Bankovní transparentní účet u Raiffeisenbank, a. s., Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2 – Nové Město:
číslo účtu: 1418111001/5500
IBAN: CZ1755000000001418111001
BIC Code: RZBCCZPP

Kancelář Asociace NNO v ČR
Tel. a fax: +420 224 247 594
E-mail: info@annocr.eu
Web: www.annocr.eu
Ředitel kanceláře: Dr. Stanislav Konečný
Tajemnice: Renáta Manhartová
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

VÝKONNÝ VÝBOR ASOCIACE NNO v ČR
zvolený 7. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR v r. 2013:
Za krajské asociace:
Berdychová M. (SANNO), Eichler J. (ANNO ÚK), Hron J. (ANNO JMK). Liška V. (SANNO), Noveský I. (SANNO),
Rosenbergová O. (ANNO MSK), Šnajdrová H. (ANNA KK), Žárský D. (ANNO ZK)
Za ostatní organizace:
Berdych A. (AMO), Kopeček V. (ICMČR), Kaplán I (UEF CZ), Krajdl L. (RIS), Marek O. (CpKP), Schwarz K.
(EAPN), Vlčková H. (SKOK)

VEDENÍ ASOCIACE NNO v ČR
Na 1. zasedání VV Asociace NNO v ČR
dne 18. 4. 2013 byli zvoleni:
Berdychová M. - předsedkyně
Hron J. - 1. místopředseda
Marek O. - místopředseda
Liška V. - místopředseda
Žárský D. - místopředseda

REVIZNÍ KOMISE ASOCIACE NNO v ČR
Zvolena 7. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR
dne 19. 3. 2013:
Jedlička S. (Finanční gramotnost), Najbrtová H.
(ANNO JMK), Krejza Z. (ANNO JČK)

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
V uplynulých letech byla revidována členská základna, rozloučili jsme se s neplatiči, identifikovali jsme zcela
pasivní nebo již neexistující organizace. Je nutno konstatovat, že pokusy o komunikaci s některými členy se nesetkaly s úspěchem. Databáze členů nebyla v minulosti průběžně aktualizována, údaje na původních přihláškách
mnohdy neodpovídaly stavu po několika letech. Např. nebyla známa jména současných statutárních zástupců
a platné adresy organizací. Také zprávy o činnosti nebo výroční zprávy zasílalo pravidelně jen několik málo členů.
O činnosti některých našich členských organizací máme jen dílčí zprávy, téměř u 1/3 členů Asociace se nepodařilo zjistit, jakou činnost tyto organizace vykonávají. To značně oslabuje pozici a reprezentativnost Asociace
mezi sítěmi NNO i před veřejnou správou. Kancelář, která začala pracovat na podzim r. 2014, vyvinula velké úsilí
kontakt s členy navázat a spolupráci rozvinout. Byl zaslán dotazník k aktualizaci údajů, a to elektronicky i doporučenou poštou. Tento stav je však pochopitelný, protože se v minulosti s většinou členů příliš nekomunikovalo,
poskytování jakýchkoliv služeb členům je vždy podmíněno finančními zdroji střešní organizace.
Na druhé straně se podařilo upevnit spolupráci s většinou krajských asociací, i s některými významnými oborovými členy, a to zejména s těmi, jejichž zástupci byli členy početného Výkonného výboru Asociace.
Členská základna Asociace je dosti nesourodá, mezi členy je 10 krajských asociací, 9 oborových sítí, 8 velkých
NNO a 15 malých NNO. V dalším období je proto nutné zamyslet se nad optimální strukturou, koncentrovat se
na velké NNO a ty menší delegovat postupně do krajských asociací.

3. ČINNOSTI ASOCIACE NNO V ČR
Činnost Výkonného výboru a řízení Asociace NNO v ČR:
Vysoký počet členů (15), který odsouhlasila VH v r. 2013, nemusel být sám o sobě problémem, kdyby výbor
pracoval jako tým. V důsledku opozice několika členů (zejména předchozího vedení Asociace) však docházelo
ke zbytečným konfliktům, výbor řešil spíše formální problémy a svou vlastní činnost, namísto konstruktivních
námětů a akcí ve prospěch našich členů. Naopak se prokázalo, že členové výboru, kteří jsou úspěšní a plně zaměstnaní v organizacích, jež je do VV delegovaly, nemají na soustavnou práci k přímému řízení Asociace potřebnou časovou kapacitu. Akceschopnost VV negativně ovlivňoval objektivní rozpor v platných stanovách, kde není
zcela jasné, zda Asociaci řídí všichni členové výboru, nebo statutár. Proto přijal VV koncem r. 2014 usnesení, že
je třeba tuto situaci řešit na nejbližší Valné hromadě přijetím nových stanov v souvislosti s NOZ.
V roce 2014 se uskutečnila celkem 4 zasedání Výkonného výboru. Schvaloval rozpočet na r. 2014, stejně jako
závěrku a Výroční zprávu za rok 2013. Byl informován o podání a realizaci projektů, stejně jako o přípravě a průběhu 9. Všeoborové konference NNO. Věnoval se také činnosti PS NNO včetně informace o změnách v osobě
tajemníka. Schválil nominace zástupců do Regionálních stálých konferencí k realizaci OP v novém programovém
období EU.

Činnost kanceláře Asociace NNO v ČR:
Hlavní náplní práce kanceláře je realizace projektů, které jsou v souladu s vizí Asociace, tj. stát se legitimním
mluvčím neziskového sektoru v ČR a poskytovat tomuto sektoru kvalitní servis. Chceme spojovat sítě NNO a
stát se respektovaným partnerem pro veřejnou správu i podnikatelský sektor. S tím souvisí mnohem aktivnější
přístup k získávání finančních zdrojů a postupné rozšiřování výkonného aparátu. Pracuje na zefektivnění vnitřní
komunikace, stejně jako komunikace a spolupráce s partnery, relevantními institucemi i s veřejností. Hodláme se
prosadit v reprezentativních strukturách v ČR i v zahraničí, kde je nutné zájmy neziskového sektoru kvalifikovaně
prezentovat a účinně hájit.
Až do získání finančních prostředků ze státní dotace (srpen 2014) byla kancelář zajištěna OSVČ v rozsahu cca
5 hod týdně po běžné pracovní době. Tomu odpovídal stav dokumentace, kdy po nástupu nových 2 zaměstnanců bylo nutno veškeré písemnosti utřídit a řešit zjištěné nedostatky, např. ve smluvní agendě, v evidenci
členů, neexistenci práv k používanému firemnímu designu (logo, web), protiprávní podnájem EAPN, která měla
v kanceláři Asociace i sídlo, v neposlední řadě také úmyslné zavirování původních webových stránek těsně před
Všeoborovou konferencí, navíc s vydaným zákazem bývalého předsedy tyto stránky na novou adresu přesměrovat.
Dosud není řešena otázka, z čeho má být administrace Asociace finančně pokryta a zda je finančně průchodné
veškeré aktivity uvedené ve stanovách realizovat. Práce členů VV a předsedy probíhala až do r. 2013 převážně
na dobrovolné bázi. Získání opakované podpory MMR na realizaci projektů tuto situaci částečně řeší, pokrývá
však pouze některé služby členům a síťování NNO. Věcné náklady kanceláře a tu část osobních nákladů, které
jsou s realizací projektu spojeny, lze pokrýt z přidělených projektů. Kancelář ale musí intenzivně hledat další
zdroje k naplnění veškerých činností uvedených ve Stanovách včetně sponzorských darů k pokrytí nezbytných
administrativních a správních činností.

Přehled činností Asociace NNO v ČR v r. 2014:
Sledování a připomínkování legislativy pro NNO
Probíhá zejména na půdě Externí platformy Asociaci NNO vedené místopředsedkyní Senátu M. Horskou, která
se schází v cca dvouměsíčních intervalech. Za ANNO v ČR se zúčastňuje předsedkyně, členy jsou rovněž M.
Šedivý (AVPO), O. Marek a R. Haken (CpKp). Platforma přijímá konsensuální stanoviska k připravovaným změnám legislativy a k ekonomickým a finančním aspektům činnosti NNO, které pak M. Horská přenáší na půdu
Senátu ČR. Někteří členové Asociace NNO v ČR se aktivně zúčastnili několika Veřejných slyšení v Senátu.
Součástí projektu 2014 byla také 4 písemná stanoviska k tématům, zadaným tehdejší ministryní V. Jourovou
přímo předsedkyni ANNO.

Semináře a další odborné akce
V rámci projektu Asociace NNO v ČR byl v r. 2014 zahájen cyklus vzdělávacích seminářů pro vedoucí pracovníky NNO v regionech. Proběhlo 6 seminářů v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Zlíně a v Karlových
Varech. V cyklu budeme pokračovat i v r. 2015.
Obnovili jsme spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro NNO, dochází k vzájemné výměně důležitých informací a k opakovaným konzultacím. Jsme zváni do Výboru EU při RV NNO. Podílíme se na přípravě koncepce
vládní politiky vůči NNO, která by měla být předložena ke schválení ve 2. pololetí 2015.
Předsedkyně Asociace byla vybrána do hodnocení stavu neziskového sektoru v ČR pořádaném Velvyslanectvím USA v Praze. Byla rovněž nominována do Evropského hospodářského a sociálního výboru EK jako jediná
nečlenka RV NNO. Zejména s ohledem na tuto skutečnost však nebyla na zasedání RV NNO zvolena.
Věnujeme se průběžně problematice sociálního podnikání a jsme členy Klubu sociálních podnikatelů. Pokud
získáme grant MHMP, uspořádáme v r. 2015 konferenci k sociálnímu bydlení.

Projektová činnost
V závěru roku 2014 jsme podali žádosti o dotace na rok 2015. V r. 2014 probíhala také intenzivní jednání s MMR
o možné podpoře sítí NNO z OP Technická pomoc, v závěru roku byl zpracován s MMR projednán projektový
záměr Asociace.

Strategie udržitelného rozvoje Asociace NNO v ČR 2014 - 2018
Na Výboru EU Rady vlády pro NNO bylo konstatováno, že dokumentu k celostátní koncepci NNO zpracovaném
RV NNO a schváleném vládou ČR končí platnost a že není reálné zpracovat navazující dokument včas. Zástupce MMR vyslovil nad touto situací politování, protože k budoucímu úspěšnému čerpání ze strukturálních fondů
jsou platné oborové strategie nezbytnou podmínkou.
Asociace NNO proto nabídla, že v návaznosti na schválený Koncept Strategie Asociace NNO v ČR 2013 - 2015
tento dokument v krátké době potřebným způsobem rozšíří obsahově i časově, tedy tak, aby v něm byla zahrnuta i obecná problematika neziskového sektoru a časový horizont by se posunul na r. 2014 - 2018. Tato iniciativa byla zástupci RV NNO i MMR uvítána. Dokument byl proto urychleně vypracován a předložen členům V EU
k připomínkám tak, aby mohl být na 1. zasedání V EU v r. 2014 schválen.Tento dokument, který byl po schválení
neprodleně zaslán relevantním subjektům státní správy, je uveřejněn na našich webových stránkách.

9. Všeoborová konference NNO
V závěru roku jsme uspořádali dvoudenní 9. Všeoborovou konferenci pro cca 100 zástupců neziskového sektoru
z celé ČR. Uskutečnila se pod záštitou předsedy Senátu p. Milana Štěcha, místopředsedkyně Senátu pí. Miluše
Horské a radního pro sociální záležitosti hl. m. Prahy M. Dlouhého. Konference se zabývala aktuální situací
neziskového sektoru, cestami, kterými by se dál měl ubírat a vývojem legislativního prostředí. Zároveň byly
představeny jednotlivé operační programy nového programovacího období. Elektronický sborník konference je k
dispozici na www.annocr.eu.

Ostatní činnosti
Pestrá činnost našich krajských asociací NNO a dalších členských organizací je popsána v jejich samostatných
výročních zprávách za rok 2014. Odkazy na jejich webové stránky naleznete na www.annocr.eu

4) NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ EU 2014 - 2020
Vedení Pracovní skupiny NNO
Asociace NNO v ČR je koordinátorem a administrátorem Pracovní skupiny NNO, která byla ustavena na 7. Národní všeoborové konferenci NNO v r. 2010 a potvrzena 8. Národní všeoborovou konferencí NNO v r. 2012. Na
jednání se zpočátku podílelo 34 oborových a 12 krajských sítí NNO, které dohromady sdružovaly několik tisíc
nestátních neziskových organizací. V toce 2014 se PS NNO zabývala především novým programovacím obdobím EU 2014 - 2020. Proběhl nominační proces zástupců NNO do operačních programů ze strukturálních fondů
EU. Jednali jsme v této souvislosti se všemi řídícími orgány operačních programů, tedy s vedením dotčených
resortů (MMR, MPSV, MŠMT, MPO, MŽP, MZE) a s Magistrátem hl. m. Prahy. Asociace NNO v ČR měla v přípravě nového programovacího období zastoupení v těchto programech a platformách: Dohoda o partnerství,
IROP, OP Praha - pól růstu. OP PIK (do konce r. 2013), OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Technická pomoc
a Pracovní skupina pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou. Předsedkyně byla dodatečně nominována
MMR do Rady pro SIF, což je nejvyšší orgán programovacího procesu.

Výsledky působení zástupců neziskového sektoru v jednotlivých operačních programech, stejně jako potřebná
koordinace, byly projednávány na zasedáních PS NNO během celého r. 2014. Asociace NNO v ČR průběžně
zajišťovala distribuci potřebných podkladů z resortů členům a nastavila koordinaci nominovaných v jednotlivých
OP. Při tvorbě operačních programů se bohužel naplno projevily rozpory jak mezi zájmy veřejného a neziskového sektoru, tak dílčí zájmy některých sítí a z toho plynoucí konflikty mezi členy PS NNO. Zároveň vyvrcholila
snaha zástupců některých sítí upozadit úlohu Asociace a utvořit vlastní uskupení pod názvem Partnerství NNO
2014+. Podařilo se sice dohodnout, že „Partnerství“ je sekcí PS NNO, došlo však ke zmatení jak samotných
původních členů PS NNO, tak zejména státní správy, kdy není zcela zřejmé, které uskupení vlastně neziskový
sektor reprezentuje. I mezi členy NNO v důsledku opakovaných konfliktů zájem o účast ochabl, takže počet
aktivních členů klesl přibližně na polovinu, některé sítě jednají opět pouze samy za sebe.

Další konflikty vznikaly na půdě Výboru pro EU RV NNO, kdy se některé resorty obracely se žádostí o delegování
zástupců NNO na RV NNO, jiné resorty přímo na Asociaci NNO v ČR. Podařilo se vždy uzavřít dohodu ad hoc,
systémově ale tato problematika řešena není.

PS NNO tedy postihl podobný osud jako většinu předchozích neformálních uskupení neziskových organizací.
Platforma bez právní subjektivity nemá relevantní nástroje jak sama sebe efektivně řídit a koordinovat, zejména
když se někteří členové zaštítují takovým uskupením, jakmile to považují za výhodné, jindy však jednají sami za
sebe a dohodnutá pravidla platformy nijak nerespektují. Perspektivu mají pouze taková uskupení, která jsou
založena na písemných právních aktech (členství, přidružené členství, memorandum o spolupráci apod.), v nichž
jsou jasně ukotvena práva a povinnosti člena. Asociace NNO v ČR s ambicí stát se legitimním mluvčím neziskového sektoru v ČR, propojovat sítě NNO a stát se respektovaným partnerem pro veřejnou správu i podnikatelský
sektor musí proto tímto způsobem postupovat do budoucna.

5) HOSPODAŘENÍ ASOCIACE NNO V ČR
Hospodaření organizace významně ovlivnila skutečnost, že dotace na hlavní projekt Asociace NNO v ČR
byla přidělena až rozhodnutím MMR z 31. 7. 2014 a připsána na náš účet v průběhu srpna. Asociace NNO
v ČR neměla počátkem r. 2014 žádné finanční rezervy, ale naopak zahajovala rok se ztrátou téměř 60 tis.
Kč v důsledku neodpovědné finanční politiky předchozího vedení.

Některé činnosti uvedené v projektu bylo možno realizovat vlastními silami a s minimálními náklady od
počátku roku (stanoviska k legislativě, účast na jednáních, v řídících výborech OP atd.), hlavní cíle projektu
(vzdělávací semináře, všeoborová konference a služby našim členským organizacím) se však nakumulovaly do posledního čtvrtletí roku. Mohly být realizovány i z kapacitních důvodů až po přijetí zaměstnanců
kanceláře.

Náklady na realizaci projektů a činnost kanceláře dosáhly celkem 1 976 tis. Kč, z toho osobní náklady
celkem 577 tis. Kč (3 zaměstnanci). Naopak výnosy dosáhly celkem 2 149 tis. Kč, takže hospodářský výsledek po vyrovnání závazků předchozího roku dosáhl 173 tis. Kč. Účetní závěrku r. 2014 schválil Výkonný
výbor Asociace NNO v ČR na doporučení Dozorčí rady na svém zasedání dne 25. června 2014, která je
uvedena v příloze č. 1.

Příloha 1: Účetní závěrka 2014
Příloha 2: Seznam členů Asociace NNO v ČR

© Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, 2014

Příloha č. 1
Účetní závěrka 2014
Výčet položek

ROZVAHA

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni  . . . .3. 1. . . 1. 2. .. . . . . . . . 2
. .0 .1. 4. . .
( v tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

republice (ve zkratce "
. Asociace
. . . . . . nestátních
. . . . . . .neziskových
. . . . . . . organizací
. . . . . . .v. České
.
. Senovážné
. . . . . . . náměstí
. . . . . 977/24
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

7 1 2 8 4 1 0 9

. 11000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AKTIVA
A.
A. I.

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

A. I. 2. Software

4

A. I. 3. Ocenitelná práva

5

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

9
10

A. II. 1. Pozemky

11

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

A. II. 3. Stavby

13

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata

16

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

A. III. 4. Půjčky organizačním složkám

25

A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

A. IV. 2. Oprávky k softwaru

31

A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům

32

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám

35

A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

36

A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

B.

Krátkodobý majetek celkem

41

B. I.

Zásoby celkem

42

B. I. 1. Materiál na skladě

43

B. I. 2. Materiál na cestě

44

B. I. 3. Nedokončená výroba

45

B. I. 4. Polotovary vlastní výroby

46

B. I. 5. Výrobky

47

B. I. 6. Zvířata

48

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

B. I. 8. Zboží na cestě

50

B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby

51

B. II. Pohledávky celkem

52

B. II. 1. Odběratelé

53

B. II. 2. Směnky k inkasu

54

B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

56

B. II. 5. Ostatní pohledávky

57

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci

58

B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění

59

B. II. 8. Daň z příjmů

60

B. II. 9. Ostatní přímé daně

61

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty

62

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky

63

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků

65

B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

67

B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

B. II. 17. Jiné pohledávky

69

B. II. 18. Dohadné účty aktivní

70

B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám

71

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

72

B. III. 1. Pokladna

73

B. III. 2. Ceniny

74

B. III. 3. Účty v bankách

75

B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

B. III. 6. Ostatní cenné papíry

78

B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

B. III. 8. Peníze na cestě

80

B. IV. Jiná aktiva celkem

+224

+478

+196
+91

+248
+149

+46

+40

+2

+2

+57

+57

+28
+6

+230
+70

+22

+160

+224

+478

81

B. IV. 1. Náklady příštích období

82

B. IV. 2. Příjmy příštích období

83

B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

85

PASIVA

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

86

A. I.

Jmění celkem

87

A. I. 1. Vlastní jmění

88

A. I. 2. Fondy

89

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90

A. II. Výsledek hospodaření celkem

91

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

92

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

B.

Cizí zdroje celkem

95

B. I.

Rezervy celkem

96

B. I. 1. Rezervy

97

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

100

B. II. 3. Závazky z pronájmu

101

B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy

102

B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě

103

B. II. 6. Dohadné účty pasivní

104

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky

105

B. III. Krátkodobé závazky celkem

106

B. III. 1. Dodavatelé

107

B. III. 2. Směnky k úhradě

108

B. III. 3. Přijaté zálohy

109

B. III. 4. Ostatní závazky

110

B. III. 5. Zaměstnanci

111

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

113

B. III. 8. Daň z příjmů

114

B. III. 9. Ostatní přímé daně

115

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty

116

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky

117

B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků

119

B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení

121

B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

B. III. 17. Jiné závazky

123

B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry

124

B. III. 19. Eskontní úvěry

125

B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

126

B. III. 21. Vlastní dluhopisy

127

B. III. 22. Dohadné účty pasivní

128

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

B. IV. Jiná pasiva celkem

131

B. IV. 2. Výnosy příštích období

132

B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Předmět činnosti č. 2 :

+78

+113
+173
xxxxxxxxxxxxx
60
+89

+5

+0

+5

+0

+73
+50

+49
+25

+2

+2

+1

+21

+21

+40
+40

130

B. IV. 1. Výdaje příštích období

11.06.2015

60
xxxxxxxxxxxxx
60

99

B. II. 2. Vydané dluhopisy

Předmět činnosti č. 1 :

+389
+276
+6
+270

98

B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry

Okamžik sestavení:

+146
+206
+6
+200

+224

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

+478
Razítko

Výčet položek

Výkaz zisku a ztráty

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni  . . . .3. 1. . . 1. 2. .. . . . . . . . 2
. .0 .1. 4. . .
( v tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

republice (ve zkratce "
. Asociace
. . . . . . nestátních
. . . . . . .neziskových
. . . . . . . organizací
. . . . . . .v. České
.
. Senovážné
. . . . . . . náměstí
. . . . . 977/24
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

7 1 2 8 4 1 0 9

. 11000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo
řádku
A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

1

A. I. 1. Spotřeba materiálu

2

A. I. 2. Spotřeba energie

3

A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4

A. I. 4. Prodané zboží

5

A. II. Služby celkem

6

A. II. 5. Opravy a udržování

7

A. II. 6. Cestovné

8

A. II. 7. Náklady na reprezentaci

9

A. II. 8. Ostatní služby

10

A. III. Osobní náklady celkem

11

A. III. 9. Mzdové náklady

12

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění

14

A. III. 12. Zákonné sociální náklady

15

A. III. 13. Ostaní sociální náklady

16

A. IV. Daně a poplatky celkem

17

A. IV. 14. Daň silniční

18

A. IV. 15. Daň z nemovitosti

19

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky

20

A. V. Ostatní náklady celkem

21

A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

22

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále

23

A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky

24

A. V. 20. Úroky

25

A. V. 21. Kursové ztráty

26

A. V. 22. Dary

27

A. V. 23. Manka a škody

28

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

29

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

30

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

31

A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

32

A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly

33

A. VI. 28. Prodaný materiál

34

A. VI. 29. Tvorba rezerv

35

A. VI. 30. Tvorba opravných položek

36

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Celkem

+236
+215
+21

+236
+215
+21

+1 157

+1 157

+77
+1
+1 079
+577
+437
+140

+77
+1
+1 079
+577
+437
+140

+2
+1

+2
+1

+1
+4

+1
+4

+4

+4

+1 976

+1 976

37

A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

38

A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky

39

A.VIII. Daň z příjmů celkem

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

40

A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

41

Náklady celkem

42

Číslo
řádku
B.

Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

43

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky

44

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

45

B. I. 3. Tržby za prodané zboží

46

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

48

B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů

49

B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků

50

B. II. 7. Změna stavu zvířat

51

53

B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

54

B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

55

B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

56

58

B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále

59

B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky

60

B. IV. 15. Úroky

61

B. IV. 16. Kursové zisky

62

B. IV. 17. Zúčtování fondů

63

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

64
65

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

66

B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

67

B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu

68

B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

69

B. V. 23. Zúčtování rezerv

70

B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

71

B. V. 25. Zúčtování opravných položek

72

B. VI. Přijaté příspěvky celkem

73

B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

74

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)

75

B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky

76

B. VII. Provozní dotace celkem

77

B. VII. 29. Provozní dotace

78

Výnosy celkem

79

Výsledek hospodaření před zdaněním

80

C. I. 34.Daň z příjmů

81

Výsledek hospodaření po zdanění

82

Podpisový záznam statutárního orgánu:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti č.1:
Předmět činnosti č.2:

11.06.2015

+636

+636

+636

+636

+63

+63

+63
+1 450
+1 450
+2 149
+173

+63
+1 450
+1 450
+2 149
+173

+173

+173

57

B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem

D.

Celkem

52

B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží

B. IV. Ostatní výnosy celkem

C.

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

47

B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

B. III. Aktivace celkem

Hlavní činnost

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Příloha k účetní závěrce
za období 1.1. 2014 - 31.12.2014
1.

Obecné údaje

Účetí jednotka:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Datum zápisu:

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
712 84 109
Zájmové sdružení právnických osob
7. října 2003

Předmětem činnosti Asociace je:
- Podporovat rozvoj demokratické společnosti, posílení jejího neziskového sektoru.
- Koordinovat svoji činnost s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti posilování pozice neziskového sektoru.
- Zajišťovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními orgány.
- Zprostředkovávat informace a zkušenosti členským organizacím v dohodnutých oblastech.
- Informovat veřejnost o NNO.
- Komunikovat o předem dohodnutých tématech:
		
- se státními orgány
		
- s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO
		
- s mezinárodními (mezivládními i nestátními) organizacemi
		
- s národními asociacemi NNO v zahraničí
		
- s orgány a institucemi Evropské unie v zahraničí i tuzemsku.
- Působit na legislativní procesy, týkající se činnosti NNO, zprostředkovávat a prosazovat návrhy legislativních
a jiných opatření v této oblasti. Působit na utváření finančních pravidel obecně.
- Prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy svých členů.
- Připravovat své členy na budoucí podmínky činnosti NNO v souvislosti se vstupem ČR do EU.
- Navrhovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v nichž je vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací.
- Delegovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, do nichž bude ANNO ČR přizváno

Registrace:
Společnost je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem Praze, oddíl L, vložka 58700.

Statutární orgány a vedení organizace
Předseda výkonného výboru k 31.12.2014: Ing. Martina Berdychová
Členové zvolení 7. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR dne 19. 3. 2013:
Za krajské asociace:
Berdychová M. (SANNO), Eichler J. (ANNOÚK), Hron J. (ANNO JMK). Liška V. (SANNO), Noveský I. (SANNO),
Rosenbergová O. (ANNO SMK), Šnajdrová H. (ANNA KK), Žárský D. (ANNO ZK)
Za ostatními organizace:
Berdych A. (AMO), Kopeček (ICM), Kaplán I (UEF), Krajdl L. (RIS), Marek O. (CpKP Střední Čechy), Schwarz K.
(EAPN), Vlčková H. (SKOK)
V průběhu období rezignovali z VV H. Vlčková (III/2014 - zemřela X/14) a V. Liška (XII/2014)
Další nebyli s ohledem na blížící se VH a vysoký počet členů VV kooptováni - schváleno VV ANNO

Vedení Asociace NNO v ČR
Na 1. Zasedání VV Asociace NNO v ČR dne 18. 4. 2013 byli zvoleni
Berdychová M. - předsedkyně
Hron J. - 1. místopředseda
Marek O. - místopředseda
Liška V. - místopředseda
Žárský D. - místopředseda

Dozorčí rada k 31.12.2014
Členové zvolení 7. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR dne 19. 3. 2013:
Jedlička Sv. (Finanční gramotnost), Najbrtová H. (ANNO JMK), Krejza Zd. (ANNO JČ).

		
Zakladatelé: 			

Struktura společnosti:
Orgány Asociace jsou:
a)
valná hromada
b)
výkonný výbor
c)
předseda
d)
dozorčí rada

Počet zaměstnanců, osobní náklady:
Rok

2013

2014

Průměrný počet zaměstnanců:

osob

3 osob

Osobní náklady celkem

tis. Kč

577 tis. Kč

mzdové náklady

tis. Kč

437 tis.Kč

náklady na pojistné soc.+zdr.

tis. Kč

140 tis. Kč

sociální náklady

tis. Kč

0 tis. Kč

z toho:

Členové orgánů společnosti, t.j. výkonného výboru a dozorčí rady, neobdrželi za činnost v orgánech společnosti
žádnou odměnu. Rodinní příslušníci členů orgánů nejsou v pracovně právním ani obdobném vztahu vůči účetní
jednotce. Členové orgánů společnosti ani jejich rodinní příslušníci nepůsobí v žádných právnických osobách,
s nimiž by účetní jednotka uzavřela v předmětném období obchodní smlouvu.

2.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách

Účetní jednotka zpracovává své účetní záznamy prostředky výpočetní techniky s využitím programového vybavení Premier.
Účetní doklady jsou archivovány v písemné podobě (místo uložení v archivu v sídle společnosti). Účetní záznamy jsou rovněž archivovány v elektronické podobě na samostatném počítači a současně na externím paměťovém médiu, které je uloženo mimo provozní místnosti společnosti.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění:
•
dlouhodobý hmotný majetek
				
40.000,- Kč
•
dlouhodobý nehmotný majetek						60.000,- Kč
•
technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 		
40.000,- Kč
•
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 		
40.000,- Kč
•
základní stádo a tažná zvířata – bez ohledu na výši pořizovací ceny

Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, tj. včetně vedlejších pořizovacích nákladů (dopravné, instalace, apod.), nebo v reprodukční pořizovací ceně (bezúplatně nabytý majetek).
K 31.12.2014 společnost nevlastnila žádný výše uvedený majetek.

2.2. Dlouhodobý finanční majetek
K 31.12.2014 společnost nevlastnila žádný finanční majetek.

2.3. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a náklady související
s pořízením.
K 31.12.2014 společnost nevlastnila žádné zásoby.

2.4. Peněžní prostředky a ceniny
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami.

2.5. Pohledávky
Pohledávky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nenabývá pohledávky postoupením od
jiných subjektů.

2.6. Závazky
Závazky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nepřevzala závazky za jiné subjekty.
Společnost neeviduje žádné závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

2.7. Používání cizí měny v účetnictví

2.7.1. Používání cizí měny v průběhu účetního období
V průběhu účetního období jsou pohledávky a závazky evidované v cizích měnách vyhlašovaných v kursovém
lístku ČNB přepočítávány na českou měnu aktuálním kursem ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

2.7.2. Používání cizí měny ke konci rozvahového dne
Kurzové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní
závěrka, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, se uvádějí:
a) podle povahy ve výkazů zisků a ztrát v položce „A.V.21 Kursové ztráty“ nebo v položce „B.IV.16. Kursové
zisky“, pokud se jedná o kursové rozdíly zjištěné na účtech účtových skupin 21, 22 a 26,
b) podle povahy v rozvaze (bilanci) v položce aktiv „B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní“ nebo v položce pasiv „B.IV.3.
Kursové rozdíly pasivní“, pokud se jedná o kursové rozdíly zjištěné na účtech účtové skupiny 05, 06 a na
účtech pohledávek, závazků, úvěrů a finančních výpomocí.
Hodnota finančních prostředků, závazků a pohledávek vykazovaných k 31.12.2014 a evidovaných v cizí měně
vyhlašované ČNB je přepočítána směnným kursem ČNB platným ke dni 31.12.2014.

2.8. Fondy a vlastní jmění
V souladu s platnými postupy účtování je ve fondech účtováno o veřejných sbírkách, které byly vyhlášeny dle
zákona 117/2001 Sb..
Na účtech vlastního jmění společnost účtuje o hospodářském výsledku, majetku pořízeném z prostředků grantů
a darovaném majetku.
Přehled významných dárců je součástí výroční zprávy společnosti.

3.

Doplňující informace k vybraným údajům z účetní závěrky společnosti

3.1 Majetek v operativní evidenci			
Vybavení kanceláře bylo pořízeno darováním vyřazeného kancelářského nábytku v letech 2003 - 2006 od členských organizací ANNO.

3.2 Leasing a operativní pronájem
V roce 2014 společnost neevidovala žádný leasing ani operativní pronájem ve svém účetnictví.

3.3 Krátkodobý finanční majetek
krátkodobý finanční majetek

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2014

6

70

účty v bankách

22

160

Celkem

28

230

stav k 31.12.2013

stav k 31.12.2014

91

149

peněžní prostředky
a peněžní ekvivalenty

3.4 Pohledávky
krátkodobé pohledávky
pohledávky z obchodního styku
-odběratelé
poskytnuté provozní zálohy

46

40

pohledávky za zaměstnanci

2

2

jiné pohledávky

57

57

Celkem

196

248

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku
pohledávky za odběrateli podle doby splatnosti
pohledávky

stav k 31.12.2013

stav k 31.12.2014

0

0

91

149

do 90 dnů

0

0

do 180 dnů

0

0

do 360 dnů

0

0

více jak 360 dnů

91

149

91

149

před uplynutím doby splatnosti
po uplynutí doby splatnosti celkem

z toho:

Celkem

Ke 31.12.2014 nemá společnost žádné pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem.

Poskytnuté zálohy
K 31.12.2014 jsou evidovány zálohy v celkové hodnotě 40 tis. Kč, a to:
-na služby (energie) u společnosti PRAGOCONGRESs s.r.o. ve výši tis. Kč,

Stát – dotace:
Společnost nevykazuje pohledávky z titulu dotací k 31.12.2014.

Dohadné účty aktivní
K 31.12.2014 neeviduje společnost žádný zůstatek na tomto účtu.

3.5 Jiná aktiva
Náklady příštích období
Na nákladech příštích období není k 31.12.2014 evidován zůstatek.

3.6 Závazky
krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2014

závazky z obchodních vztahů - dodavatelé

50

25

Celkem

50

25

Krátkodobé závazky z obchodního styku
závazky k dodavatelům podle doby splatnosti
pohledávky

stav k 31.12.2013

stav k 31.12.2014

0

0

50

25

do 90 dnů

0

0

do 180 dnů

0

0

do 360 dnů

0

0

více jak 360 dnů

50

25

50

25

před uplynutím doby splatnosti
po uplynutí doby splatnosti celkem

z toho:

Celkem

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného pojištění:
K 31.12.2014 byly vyrovnány všechny závazky k sociálnímu zabezpečení a veřejnému pojištění.

Stát – daňové závazky – ostatní přímé daně:

K 31.12.2014 byly vyrovnány všechny závazky k dani ze závislé činnosti a ke srážkové dani z mezd.
Je vykázán závazek na silniční dani za rok 2014 ve výši 1 tis. Kč, úhrada byla provedena v roce 2015.

Stát – dotace:

K 31.12.20104 není vykázán žádný zůstatek.

Bankovní úvěry

Společnosti nebyly poskytnuty v roce 2014 žádné úvěry.

Jiné závazky

Na tomto řádku jsou vykázány závazky ve výši 21 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní

K 31.12.2014 nevykazuje tento účet zůstatek.

Výdaje příštích období

Jedná se o výdaje vyfakturované v roce 2015 na dodávky elektřiny, plynu a vody za rok 2014 ve výši 40 tis. Kč.

Zálohy a úvěry poskytnuté členům orgánů.

Členům orgánů nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry ani od nich nebyly přijaty.

3.7 Vlastní zdroje

V souladu s platnými postupy účtování je ve fondech účtováno o zdrojích přijatých společností od jiných osob za
účelem plnění hlavního poslání společnosti.
Níže uváděné hodnoty jsou v tis. Kč.
Vlastní jmění

stav k 1.1.2014

dotace na
investice

dary
nemov. a
zásoby

vlastní
jmění
ostatní

Oceňovací
rozdíly z
přecenění

Fondy

0

0

6

0

200

Hosp.
výsledek

Celkem

-60

146

-60

-60

173

173

zúčtování hospodářského
výsledku 2013

0

výsledek hospodaření za rok
2014
zvýšení stavu hmotného majetku, přijaté dary

0

0

stav k 31.12.2014

0

0

70
6

0

270

70
53

329

276

Výkonný výbor na svém zasedání dne 25.03.2014 schválil účetní závěrku společnosti za účetní období roku
2013, ve kterém byl vykázán hospodářský výsledek po zdanění - ztráta 59 569,31 Kč, která byla zaúčtována
na účet neuhrazené ztráty a bude o ní rozhodnuto v roce 2015.

4. Dotace a přijaté dary
Přehled přijatých dotací
V roce 2014 společnost obdržela provozní dotace na projekty od níže uvedených poskytovatelů.
Tyto dotace jsou v souladu s účetními předpisy při přijetí zaúčtovány ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 69 – Provozní dotace.

Přijaté dotace
Přijaté dotace
MMR ČR
Magistrát hl. města Prahy
CELKEM DOTACE

v Kč
1 350 000
100 000
1 450 000

Přijaté dary
Přijaté dary

v Kč

Tuzemští dárci

70 000

CELKEM DOTACE

70 000

Veřejné sbírky

Společnost neorganizovala žádnou veřejnou sbírku.

5. Způsob zjištění základu daně
Výnosy celkem

2 149 702,41

Náklady celkem (mimo 591)

1 976 522,57

Výsledek hospodaření před zdaněním
Nedaňové náklady

173 179,84
1 168,41

Výnosy z hlavní činnosti - nejsou předmětem daně

1 513 200,00

Náklady z hlavní činnosti - nejsou předmětem daně

1 540 604,00

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti - není předmětem daně

-27 404,00

Výnosy z hlavní činnosti - jsou předmětem daně

636 463,83

Náklady z hlavní činnosti - jsou předmětem daně

435 918,57

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti - je předmětem daně

200 545,26

Základ daně v hlavní činnosti

200 545,26

Základ daně v doplňkové činnosti

0,00

Příjmy zdaněné srážkovou daní - úroky

38,58

Základ daně celkem

200 545,26

Úprava základu daně dle §20 ZDP

200 000,00

Konečný základ

0,00

Základ daně po zaokrouhlení

0,00

Daň 19%

0,00

Sleva na dani

0,00

Daň po slevě

0,00

Daňová povinnost (v Kč)
Daňová povinnost

v roce 2013
0

v roce 2014
0

Použití daňových úspor
možno použít
vznik

úspora ZD

úspora DPPO

použito v roce

nejdéle v roce

19%
2013

48 939,00

9 120,00

-

2016

2014

200 545,00

38 000,00

-

2017

6. Následné události

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by významným způsobem ovlivnily hodnocení společnosti a ukazatele vykázané v účetní závěrce.

Datum sestavení přílohy:
V Praze dne 11.6.2015
Vyhotovil: Ing. Marhoulová Kateřina
Schválila:						
						

Ing. Martina Berdychová
předsedkyně výkonného výboru

Příloha č. 2
Seznam členů k 31. 12. 2015

Členské
číslo

Název organizace

WWW

Statutární orgán

Jméno statutára

Email

1

Asociace finanční a
občanské gramotnosti

www.afog.cz

prezident

Ing. Bc. Ivan Noveský

novesky@afog.cz

2

Asociace nestátních
neziskových organizací
Jihomoravského kraje

www.annojmk.cz

předseda

Jaromír Hron

hron.brno@ok.cz

3

Asociace nestátních
neziskových organizací
Liberec. kraje

www.annolk.cz

předsedkyně

Mgr. Květa Morávková

kveta.annolk@seznam.cz

4

Asociace nestátních
neziskových organizací
Zlínského kraje

www.annozk.cz

předseda

Ing. Dan Žárský

vsetin@diakoniecce.cz

5

Asociace nevládních
neziskových aktivit
Karlovarského kraje

www.annakk.cz

předsedkyně

Hana Šnajdrová

info@annakk.cz

6

Asociace neziskových
organizací Ústeckého
kraje

mujweb.cz/anouk

předseda

Jan Eichler

anouk@volny.cz

7

Asociace NNO Jihočeského kraje

www.annojck.cz

předseda

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c

rehacek@outlook.cz

8

Asociace NNO Moravskoslezského kraje

www.anno-msk.wz.cz

předsedkyně

Olga Rosenbergerová

orosenbergerova@asociacetrigon.eu

9

Asociace občanských
poraden

www.obcanskeporadny.cz

ředitel

Stanislav Skalický

stanislav.skalicky@obcanskeporadny.
cz

10

Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz

předseda

Antonín Berdych

antonin.berdych@amo.cz

11

Asociace pro podporu
rozvoje informačních
center pro mládež v
České republice

www.icmcr.cz

předseda

Mgr. Zdeněk Krejska,
Dis.

zdenek.krejsa@centrum.cz

12

Asociace veřejně prospěšných organizací

www.avpo.cz

prezident

Ing. Marek Šedivý

sedivy@avpo.cz

13

ATMA DO

www.atmado.cz

ředitelka

Jiřina Libánská

recepce@atmado.cz

14

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

www.centralait.cz

předseda

Jiří Suk

info@centralait.cz

15

Centrum neziskových
organizací Plzeň

cnop.euweb.cz

předseda

Leoš Kubový

cnop@seznam.cz

16

CpKP ČR

www.cpkp.cz

předseda

Ondřej Marek

ondrej.marek@cpkp.cz

17

CpKP střední Morava

www.cpkp.cz

ředitel

Ing. Roman Haken

roman.haken@cpkp.cz

18

CpKP východní Morava

www.cpkp.cz

ředitelka

Mgr. Gabriela Fellingerová

gabriela.fellingerova@cpkp.cz

20

Český svaz včelařů

www.vcelarstvi.cz

předseda

JUDr. Karel Brückler

predseda@vcelarstvi.cz

21

DIAKONIE ČCE - středisko Blanka

www.diakoniepisek.cz

ředitel střediska

Ing. Petr Hladík

pisek@diakonie.cz

22

Diakonie Dubá

www.diakonieduba.cz

předseda rady

Mgr. Miroslav Boš

csr@diakonieduba.cz

24

EAPN ČR, o.s.

www.eapncr.org

předsedkyně

MUDr. Milena Černá

eapncr@seznam.cz

25

EducationTalentCulture

www.edutacu.eu

ředitelka

Petra Slováček Rypienová

info@edutacu.eu

26

Finanční gramotnost,
o.p.s.

www.financnigramotnost.eu

ředitel

M. Vachal

vachalm@financnigramotnost.eu

27

Fond ohrožených dětí

www.fod.cz

vedoucí Praha

Jitka Tůmová Šatavová,
DiS.

fod@fod.cz

28

Klub Evropského
Alpbašského fóra

www.alpbach.org

člen výboru

PhDr. Karel Schwarz

klubalpbachforum@seznam.cz

29

Magdaléna, o.p.s.

www.magdalena-ops.
eu

ředitel

MUDr. Petr Nevšímal

nevsimal@magdalena-ops.cz

30

Nadační fond Festival
spisovatelů Praha

www.pwf.cz

předseda správní rady

Michael March

31

Nadační fond POROZUMĚNÍ

www.porozumeni.cz

předseda správní rady;
ředitelka NF

Pavel Mašek; Markéta
Purkardová

info@porozumeni.cz; marketa@
porozumeni.cz

32

Národní asociace pro
rozvoj podnikání

www.narp.cz

předseda

Ing. František Schröpfer, MBA

predseda@narp.cz

33

Národní klastrová
asociace

www.nca.cz

ředitelka

PaedDr. Pavla Břusková

bruskova@nca.cz

35

Občanské sdružení
MENS SANA

www.menssana.cz

ředitelka

Mgr. Jaroslava Saidlová

menssana@menssana.cz

36

Památková komora

www.pamatkovakomora.cz

prezident

Václav Liška

liska@humanita.cz

37

Prácheňské
sanatorium, o.p.s.

www.alzheimercentrum.cz

ředitelka

Jaroslava Jůzová

projekty@alzheimercentrum.cz

39

SKOK

www.skok.biz

předseda

Pavel Novák

fokus@fokus-praha.cz

40

Společná asociace
NNO Prahy a Středočeského kraje

www.sanno.cz

MUDr. Petr Nevšímal;
Mgr. Květuše Mašínová;
Ing. Ivan Noveský, Bc

novesky@afog.cz;
nevsimal@magdalena-ops.cz

41

Unie evropských federalistů v ČR

www.uef.cz

předseda

Tomáš Zdechvský

kaplan.ivo@post.cz

42

Volné sdružení nevládních neziskových
organizací v kultuře a
umění

www.tanecpraha.cz

ředitelka

Yvona Kreuzmannová

vsnnoku@tanecpraha.cz

43

YMCA v České
republice

www.ymca.cz

Milada Majgrtová

sekretariat@ymca.cz

Senovážné náměstí 24 • Praha 1 110 00

www.annocr.eu

