Motto:
Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a
svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR
podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a
prezentuje náš společný přínos ke kvalitě života v demokratické
společnosti.
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Dámy a pánové,
otevíráte publikaci, která se ohlíží za dvěma roky působení národní všeoborové sítě nevládních
neziskových organizací v České republice. Tyto právnické osoby se rozhodly nerozdělovat zisk ze svého
hospodaření svým zakladatelům, společníkům, vlastníkům nebo členům, ale využívají ho výlučně pro další
obecně prospěšný rozvoj své organizace, popřípadě činností či služeb, které jsou jejich hlavním posláním.
Mohou to u nás dělat již 20 let. Nemají za to mnoho výhod, spíše jsou zatím znevýhodňovány ve srovnání se
subjekty založenými a spravovanými státem či obecními nebo krajskými samosprávami. V nových
společensko-politických podmínkách nebyla jejich existence uspokojivě promítnuta do právního řádu
a v myslích mnoha lidí zůstaly těmi, kteří nemají mít postavení srovnatelné s veřejným sektorem.
K snadnějšímu prosazení svých zájmů a potřeb si vytvořily Asociaci nestátních neziskových organizací v ČR
(dále jen „Asociaci NNO“), která si zanedlouho připomene 7 let od svého vzniku.
V uplynulých dvou letech se symbolem práce Asociace NNO stal pojem „partnerství“. Asociace NNO našla
nejprve partnery nejen ve svých vlastních členských organizacích, ale spojila své síly i s dalšími
neziskovkami, především s krajskými sdruženími NNO a s oborovými sítěmi NNO, i s těmi, které nejsou jejími
členy. Strategické partnerství uzavřela s Centrem pro komunitní práci (CpKP). Mezi veřejnými institucemi
našla své partnery především v samosprávných krajích a obcích, spolupracuje zejména s Asociací krajů
(hejtmanů) ČR, Svazem měst a obcí ČR, Spolkem pro obnovu venkova. S Asociací krajů ČR bylo podepsáno
Memorandum, na jehož základě jsou postupně uzavírány dohody mezi NNO v krajích a krajskými
samosprávami. Partnerství se státními orgány a institucemi se vytváří mnohem obtížněji. Nejužší spolupráce
byla navázána s Ministerstvem pro místní rozvoj, Sekretariátem Rady vlády pro NNO (RVNNO) a oběma
komorami Parlamentu ČR. Poprvé se z iniciativy Asociace NNO sešel na oficiálním jednání se zástupci NNO
také předseda vlády České republiky ing. Jan Fischer, CSc. Významným se ukázalo také partnerství
s podnikatelskými sdruženími, především s Hospodářskou komorou ČR a Agrární komorou ČR. Ekonomická
pravidla a zákonitosti totiž platí pro všechny subjekty stejně a neziskové organizace se od ostatních odlišují
jen způsobem nakládání se ziskem.
Velké úsilí věnovala Asociace NNO zlepšení podmínek pro využívání fondů Evropské unie, avšak zásadní
změny se neuskutečnily. Realizovali jsme dvě řady vzdělávacích akcí, které pomohly jak neziskovkám, tak
veřejné správě. Legislativní požadavky NNO jsme tlumočili prostřednictvím Výboru pro legislativu a
financování RVNNO. Klíčový vztah NNO ke krajům a obcím byl udržován především prostřednictvím Výboru
pro regiony RVNNO, na jehož vzniku se podílela i iniciativa Asociace NNO. Tento výbor se stal nástupcem
Pracovní skupiny „NNO a regionální rozvoj“.
Asociace NNO rozvinula v uplynulém období bohaté styky se zahraničím. Stala se jako jediný subjekt v ČR
členem celoevropské sítě NNO CEDAG. Zástupci Asociace NNO se účastnili nejvýznamnějších
mezinárodních setkání NNO. Asociace NNO komunikuje s partnerskými národními sítěmi NNO v mnoha
zemích Evropské unie.
Se svými členskými organizacemi i dalšími NNO komunikovala Asociace NNO především prostřednictvím
svých webových stránek, ale také rozesíláním e-mailových sdělení. Zástupci Asociace NNO se účastnili
setkání NNO v krajích a oborových konferencí NNO. Asociace NNO vstupovala do povědomí veřejnosti
i politiků zejména prostřednictvím médií (tisku, rozhlasu a televize). V uplynulém období informovala média
podstatně častěji o činnosti a problémech NNO, k čemuž přispěly i tiskové zprávy a tiskové konference, které
Asociace NNO připravila ke všem významnějším příležitostem.
To vše by však bylo samoúčelné, kdyby činnost Asociace NNO nenavazovala a nezúročovala práci tisíců
nestátních neziskových organizací z nejrůznějších oblastí působnosti, v níž se realizuje obrovský potenciál
lidské tvořivosti a energie, poskytují se nejrůznější služby obyvatelstvu (sociální, zdravotní, kulturní, občanské,
zájmové a jiné), realizují se a prosazují občanská práva. Při této práci se vytváří obtížně vyčíslitelné hodnoty
nejen duchovní a mravní, ale také hmotné. Nestátní neziskové organizace v ČR jsou se svými více než sto
tisíci zaměstnanci a téměř s milionem dobrovolných spolupracovníků skutečným ekonomickým potenciálem,
který i v době celosvětové finanční krize nepolevil ve svém výkonu, naopak přináší nové impulzy a výzvy celé
společnosti.
Asociace NNO si považuje za čest, že mohla i v uplynulém období tomuto procesu napomáhat a být
pomocníkem a oporou nejenom svým členům, ale celé občanské společnosti a jejím organizacím. Jménem
týmu spolupracovníků Asociace NNO mi dovolte vyjádřit odhodlání pokračovat i v dalším období v poslání
a činnosti Asociace NNO.
PhDr. Karel Schwarz,
předseda Asociace nestátních neziskových organizací v České republice
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PROGRAM ASOCIACE NNO V ČR PRO OBDOBÍ 2008 – 2010 :


Příprava Koncepce neziskového sektoru včetně podmínek financování



Příprava zákona o NNO



Učinit kroky k zajištění financování vlastní činnosti Asociace NNO



Příprava a realizace projektu „Zvyšování odborné a organizační (absorpční) kapacity NNO pro
rozvoj ČR v letech 2007 až 2013“ financovaného z prostředků EU prostřednictvím MMR
(ve spolupráci s CpKP)



Zastupování zájmů NNO v Radě vlády pro NNO



Podpora vytváření sítí NNO v krajích a jejich zapojení do činností Asociace NNO



Podpora vytváření oborových sítí NNO a jejich zapojení do činností Asociace NNO



Dokončení realizace Programu Asociace NNO na léta 2006 – 2008:
o
o

Co je prioritou Asociace NNO a jejích orgánů (každého jejich) člena?
Čeho je potřeba zejména dosáhnout?

… v oblasti…
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

• postavení a samosprávnosti neziskového sektoru (NS)
trvale usilovat o rovnoprávné postavení NS vůči veřejné správě i komerční sféře
navrhovat a projednávat zástupce NS do orgánů veřejné správy
žádat finanční prostředky z veřejných rozpočtů pro zabezpečení profesionální činnosti Asociace NNO
intenzivněji komunikovat s představiteli politických stran a veřejné správy a vyvíjet tlak na řešení
problémů, jimž neziskový sektor čelí
postupně prosazovat a realizovat opatření z dokumentu „Co neziskový sektor nabízí společnosti a co
očekává a potřebuje od veřejné správy“
prosazovat transparentnost výkonu veřejné správy, kontroly veřejných příslibů politiků a aktivní účast
NNO při potírání korupce a klientelismu
obhajovat práva občanů na informace a na přístup ke kvalitním veřejným službám
prosazovat rozvoj sociální ekonomiky, její veřejnou podporu a informovanost o ní

• členských organizací Asociace NNO:
⋅ podpořit vznik dalších krajských všeoborových sdružení NNO a získat je za členy Asociace NNO
⋅ získat další členy, především z řad oborových sdružení NNO a NNO s celostátní strukturou

• komunikace s členskými organizacemi:
⋅ dokončit vybudování interaktivních webových stránek se zakódovanými informacemi pouze pro členy
Asociace NNO
⋅ využít informace z členských organizací a jejich zveřejnění na webových stránkách Asociace NNO
● ostatních NNO v ČR:
⋅ komunikovat s kontaktními osobami v krajích z uskupení, z nichž by mohly vzniknout krajské asociace NNO
⋅ poskytovat stálý poradenský a informační servis
⋅ podporovat vytváření neziskových informačních a poradenských agentur pro NNO

•
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

komunikace navenek a public relations:
vypracovat strategii PR Asociace NNO ve spolupráci s externími poradci (agenturou)
stanovit konkrétní kroky k většímu zviditelnění Asociace NNO
tisk kvalitních propagačních materiálů
vydávání výročních zpráv v úpravě pro použití v PR
navázání užší spolupráce s médii
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• vztahů se zahraničím:
⋅ navázat a udržovat kontakty s partnery v okolních zemích EU (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko,
Německo)
⋅ udržovat kontakt s Evropskou komisí a platformou evropských NNO (asociace asociací)
• fondů EU:
⋅ pomáhat NNO ve využívání fondů EU v období 2007 – 2013
⋅ prosadit předfinancování projektů z evropských, národních a regionálních zdrojů v ČR
⋅ mít zástupce v monitorovacích orgánech jednotlivých operačních programů fondů EU
•

⋅
⋅
⋅
⋅

ovlivňování legislativy:
prostřednictvím Výboru pro legislativu Rady vlády pro NNO (spolu s dalšími NNO)
prosadit nový občanský zákoník
předložit zákon o NNO
vyjadřovat se ke všem legislativním opatřením týkajícím se NNO

• vnitřního života Asociace NNO:
a) hospodaření Asociace NNO:
⋅ nastolit finanční stabilitu Asociace NNO vytvořením rezervního fondu s pravidelným doplňováním
finančních prostředků
b) řízení Asociace NNO:
⋅ podávat minimálně 2 projekty v každém pololetí
⋅ dokončit vybavení kanceláře Asociace NNO potřebnou technikou (PC-notebook, scanner, tiskárna včetně
příslušenství)
⋅ dokončit databázi národních i zahraničních NNO a jejich národních i evropských sítí.

A JEHO PLNĚNÍ:
 Koncepce neziskového sektoru vypracována v rámci Rady vlády pro NNO, schválena vládou ČR
usnesením čís. 9 ze dne 5.1.2009, publikována na webových stránkách vlády ČR.
 Návrh na přípravu zákona o NNO0 schválen vládou ČR usnesením č. 397/2008, postup příprav
a obsah zákona dohodnut Pracovní skupinou Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro
NNO dne 19. května 2008 v Karlových Varech, posléze byl přes protesty NNO místo toho připravován
zákon o veřejně prospěšných organizacích, nyní pod názvem zákon o statusu veřejné prospěšnosti,
Asociace NNO na 7. Národní všeoborové konferenci NNO iniciovala vznik Pracovní skupiny NNO,
která požaduje a připravuje komplexní a systémové řešení legislativy pro NNO.
 Podáno dvanáct projektových žádostí, z toho pět se zahraničními partnery, z nichž byly
akceptovány a realizovaly se pouze tři.
 Zpracován projekt „Zvyšování odborné a organizační (absorpční) kapacity NNO pro rozvoj ČR
v letech 2007 až 2013“, podán, ale dosud nebyl akceptován, ani nebyla vypsána výzva, do níž by bylo
možno projekt přihlásit, jednání stále probíhají.
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 Vznikly nové sítě NNO v krajích Plzeňském, Zlínském, Moravskoslezském a Jihočeském –
všechny spolupracují s Asociací NNO a staly se jejími členy, v Pardubickém kraji se krajskou sítí stala
Koalice nevládek Pardubicka KONEP, probíhá příprava vzniku sítě NNO v Praze a Královéhradeckém
kraji, jediným krajem, kde se síť zatím nechystá je Středočeský kraj – nabízí se však možnost spojení
připravované sítě Prahy a Středočeského kraje.
 Probíhají kontakty s existujícími sítěmi, setkáním oborových sítí byla 7. Národní všeoborová
konference NNO, z nichž se mnohé podílí na práci Pracovní skupiny NNO, která tam byla vytvořena.
 Požadavky NNO na vládu ČR – probíhá vyjednávání s vládou, Asociací krajů ČR, jednotlivými
kraji, Svazem měst a obcí ČR, Spolkem pro obnovu venkova a partnery z podnikatelské sféry
(Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR atd.); bylo podepsáno Memorandum mezi Asociací
krajů ČR a Asociací NNO v ČR, byly podepsány dokumenty o spolupráci s Ministerstvem pro místní
rozvoj, připravuje se memorandum s Hospodářskou komorou ČR, probíhá spolupráce NNO i mimo
členy Asociace NNO v rámci Pracovní skupiny NNO, vytvořené na 7. Národní všeoborové konferenci
NNO.
 Webové stránky Asociace NNO jsou v provozu, členská sekce je připravena ke zprovoznění
v nejbližší době, připravuje se komplexní databáze NNO zapojených do spolupráce s Asociací NNO
a jejími členy s možností „prokliknutí“ na jejich webové stránky. Komunikační strategie byla
zpracována, avšak k její realizaci došlo jen částečně vzhledem k několikeré změně pracovníka
odpovědného za PR i místopředsedy Asociace NNO pro PR
 Probíhá spolupráce s partnerskými sítěmi v okolních zemích, Asociace NNO se stala členem
evropské sítě CEDAG, aktivně vystupuje na evropských setkáních NNO, uskutečnil se seminář Social
Platform v Praze, připravují se další akce se zahraniční účastí v ČR, byly také podány projekty se
zahraničními partnery.
 Byla navázána úzká spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj, NNO mají zástupce ve všech
monitorovacích výborech, v Řídícím a koordinačním výboru, byly pořádány dvě série vzdělávacích
a informačních akcí, probíhalo individuální poradenství, avšak předfinancování projektů
podpořených z fondů EU se jako systémové opatření nepodařilo prosadit, a to ani přes podporu
partnerů z Asociace krajů ČR, podnikatelských komor a svazů, z bankovního sektoru atd.
 Prostřednictvím zástupců ve Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO, na jehož
vzniku měla Asociace NNO zásadní podíl, pracujeme na legislativních opatřeních a snažíme se
ovlivnit jejich přípravu a zpracování. Byl uspořádán seminář v Senátu PČR k legislativním otázkám,
proběhlo jednání s představiteli Legislativní rady vlády, jednání s ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím
Pospíšilem a pracovníky ministerstva spravedlnosti.
 Rezervní fond je formálně zřízen, avšak jeho doplňování neumožňuje výsledek hospodaření
Asociace NNO, který je v dlouhodobém pohledu vyrovnaný.
 Projekty byly podávány v průměru tři za pololetí, nezbytná technika a zařízení kanceláře byla
pořízena ve spolupráci s Asociací NNO Plzeňského kraje. Databáze národních i zahraničních NNO a
jejich národních i evropských sítí jsou sice neúplné, ale obsáhlé a pracujeme s nimi.
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UDÁLOSTI V ASOCIACI NNO 2008 - 2009
2008
Leden
8. 39. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Asociace NNO vstoupila do spolupráce na 3. ročníku soutěže „Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň“
Jednání se ředitelem Asociace krajů ČR dr. Jiřím Maškem
9. Asociace NNO nominovala na MMR zástupce NNO do monitorovacích výborů Operačního programu
přeshraniční spolupráce (ČR-Bavorsko, ČR-Sasko, ČR-Polsko, ČR-Rakousko, ČR-Slovensko)
11. Jednání v Senátu PČR
Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO
22. účast na zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro NNO
25.-26. Předseda Asociace NNO se zúčastnil setkání evropských NNO v Madridu
29. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
Únor
7. Jednání na Úřadu vlády ČR v sekci pro evropské záležitosti
11. Přípravná porada v sekretariátu pro NNO Úřadu vlády ČR o seminářích k fondům EU
12. 12. zasedání Rady Asociace NNO
14. Předseda Asociace NNO jednal s místopředsedou Senátu PČR dr. Jiřím Liškou
15. Semináře pro členy Regionálních rad a zástupce NNO v monitorovacích výborech OP
(ve spolupráci s RVNNO a MMR)
20.-22. Předseda se zúčastnil konference NNO Visegrádských zemí ve Varšavě
Březen
4. Účast na zasedání Rady vlády pro NNO
Jednání v Senátu PČR
6. Účast na semináři NNO na Úřadu vlády ČR
Účast na konferenci NNO v Ostravě
7. Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady
vlády pro NNO v Olomouci
11.-12. jednání v Asociaci krajů ČR
Jednání v Senátu PČR
Jednání v Poslanecké sněmovně PČR
13. Účast na zasedání Výboru pro legislativu
a financování Rady vlády pro NNO
14. Jednání v Senátu PČR
18. 40. zasedání Výkonného výboru Asociace
NNO
25. Jednání s 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj
Jednání s představiteli Fóra polských NNO
26.-28. Konference NNO Visegrádských zemí v Praze 3 na Žižkově „Společná cesta do Evropy“
Duben
2. Účast na členské schůzi občanského sdružení SKOK
7. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
Seminář k legislativě pro NNO a k výzkumům NNO na Úřadu vlády ČR
9. Rezignoval Bc. Antonín Berdych na funkci 1. místopředsedy Asociace NNO v souvislosti se jmenováním
ředitelem kabinetu místopředsedy vlády ČR pro evropské záležitosti
10. Účast na zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro NNO
15. 41. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Jednání s předsedou ČRDM Pavlem Trantinou
18. Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO v Praze
Jednání s Asociací krajů ČR v Ostravě
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18.-19. Předseda Asociace NNO se zúčastnil v Bruselu semináře k rozvoji národních sítí NNO v Evropě
21. Předseda Asociace NNO se zúčastnil jednání pracovní skupiny evropských NNO k poskytování služeb
nestátními neziskovými organizacemi
22. Předseda se zúčastnil valné hromady Asociace NNO Zlínského kraje ve Zlíně
24. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
24.-25. Účast na konferenci k rozvoji NNO v Černínském paláci v PrazeÚ
25. Účast na konferenci v Plzni o spolupráci mezi NNO v ČR a v Bavorsku
29. Seminář k novému Občanskému zákoníku v Plzni
Květen
1. Správcem počítačů a webových stránek Asociace NNO se stal Jan Svatoš
2. Předseda Asociace NNO jednal se zástupci evropské sítě NNO CEDAG o spolupráci a budoucím členství
Asociace NNO V ČR
5. Koordinační porada o spolupráci s Centrem pro komunitní práci (CpKP)
6. 42. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
14. 13. zasedání Rady Asociace NNO
1. místopředsedou Asociace NNO zvolen Bc. Ladislav Krajdl
15.-16. Předseda Asociace se zúčastnil setkání NNO Visegrádských zemí v Budapešti
16. Seminář pro NNO k fondům EU v Olomouci
17.-19. Účast na zasedání Pracovní skupiny Rady vlády pro NNO k novému zákonu o NNO v Karlových Varech
20. Jednání v Poslanecké sněmovně PČR
22. Jednání na Úřadu vlády ČR
23. Setkání s hejtmany krajů v rámci zasedání Rady Asociace krajů ČR v Luhačovicích
Účast na konferenci „O lidech s lidmi“ – mezinárodní fórum o účasti veřejnosti ve veřejné správě a akcích
veřejnosti, pořádané CpKP
26. Účast na jednání na Úřadu vlády ČR s pracovníky ministerstev, kteří se zabývají NNO
28. Předseda Asociace NNO jednal s předsedou CEDAG (Evropské sítě národních všeoborových NNO)
o budoucí spolupráci a členství Asociace NNO
Červen
2. Kontrolní den hospodaření Asociace NNO
3. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
10. 43. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
12.-13. Předseda Asociace NNO se zúčastnil v Paříži semináře NNO k sociálnímu začleňování
16. Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO v Hradci Králové
16.-17. Seminář „Na cestě k větší sociální spravedlnosti a demokratické účasti občanů v Evropské unii a v České
republice - Role evropských a českých NNO“, pořádaný ve spolupráci s evropskou sítí NNO Social Platform
18. Zasedání Dozorčí rady Asociace NNO
19. 4. Valná hromada Asociace NNO spojená se seminářem k postavení a činnosti NNO za účasti politiků
a odborné veřejnosti (ministryně D. Stehlíková, náměstek ministra Z. Kalvach, náměstek ministra M. Hošek,
B. Sobotka, J. Tejc, D. Kafka, K. Manová, Z. Drhová aj.)
44. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
24. Účast na zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro NNO
Červenec
1. Účast na zasedání Pracovní skupiny Rady vlády pro NNO k přípravě nového zákona o NNO
Koordinační porada s CpKP
3. Jednání s Asociací krajů ČR
8. Setkání s členskými organizacemi v Praze
21. 14. zasedání Rady Asociace NNO s volbou nového výboru Asociace NNO (zvoleni: K. Schwarz - předseda,
L. Krajdl – 1. místopředseda, J. Hron, I. Kaplán, M. Berdychová, K. Liška, L. Malina, mimořádný člen bez
hlasovacího práva O. Marek)
45. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Jednání s ředitelkou odboru fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj
31. Jednání s ředitelkou odboru publicity Ministerstva pro místní rozvoj
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Srpen
6. Jednání s náměstkem ministryně pro lidská práva a menšiny dr. Kalvachem
19. Účast na zasedání Pracovní skupiny Rady vlády pro NNO k přípravě nového zákona o NNO
26. 46. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
28. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO

Září
1. Účast na konferenci Rady vlády pro NNO k zákonu o NNO
15. Účast na zasedání Pracovní skupiny Rady vlády pro NNO k přípravě nového zákona o NNO
17. Pracovní setkání k přípravě Koncepce neziskového sektoru (pro Radu vlády pro NNO)
23. Účast na zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro NNO
25.-27. Předseda Asociace NNO se zúčastnil ve Varně Valného shromáždění evropské sítě NNO EAPN
30. 47. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Říjen
1. Vedoucí kanceláře Asociace NNO se stala Soňa Brišová, dosavadní vedoucí kanceláře Miriam Richterová
(Junová) se stala pracovnicí pro public relation Asociace NNO
10. Účast na zasedání Rady vlády pro NNO
10.-11. Předseda Asociace NNO se v Bruselu zúčastnil zasedání Pracovní skupiny evropských NNO
k poskytování služeb neziskovými organizacemi
13. Setkání předsedy Asociace NNO s předsedou vlády ČR ing. Mirkem Topolánkem za přítomnosti ministryně
pro lidská práva a menšiny dr. Džamily Stehlíkové
16.-17. Předseda Asociace NNO se v Marseille zúčastnil Kulatého stolu evropských NNO k sociálnímu začleňování
22. Seminář k fondům NNO v Liberci k zákonu o NNO a veřejné prospěšnosti
23. Setkání se zástupci NNO v monitorovacích výborech operačních programů fondů EU
Seminář v Praze se zástupci oborových sdružení NNO k zákonu o NNO a veřejné prospěšnosti
29. Seminář ve Zlíně k zákonu o NNO a veřejné prospěšnosti
Účast na semináři k místním akčním skupinám v Přerově
30. Seminář v Ostravě k zákonu o NNO a veřejné prospěšnosti
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31. Seminář v Brně k zákonu o NNO a veřejné prospěšnosti
Listopad
1. Vstoupily v účinnost změny Stanov Asociace NNO, projednané na 4. valné hromadě
3. Porada s CpKP v Praze ke společným aktivitám, projektům a akcím
4. Jednání na Ministerstvu financí k financování NNO
6.-7. Předseda Asociace NNO se v Bratislavě zúčastnil národní konference NNO na Slovensku
10. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
11. 48. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Přijato Stanovisko Asociace NNO k návrhu tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích
12. Jednání s náměstkem předsedy Legislativní rady vlády ČR o legislativě pro NNO
14.-15. Předseda Asociace NNO se zúčastnil setkání evropských NNO v Bruselu
21. Účast na kulatém stolu Rady vlády pro NNO k zákonu o veřejné prospěšnosti
24. Účast při podepsání Smlouvy Nadace rozvoje občanské společnosti s Poštovní spořitelnou o poskytování
úvěrů pro NNO
25. 15. zasedání Rady Asociace NNO
Rada Asociace NNO vzala na vědomí požadavek restituce majetku spolků
Ing. Karel Liška, CSc. rezignoval ze zdravotních a rodinných důvodů na funkci místopředsedy Asociace NNO
pro ekonomiku a financování
28. Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO v Ústí nad Labem
Prosinec
1. Účast na kulatém stolu Rady vlády pro NNO k zákonu o veřejné prospěšnosti
Jednání se ředitelem odboru publicity Ministerstva pro místní rozvoj
2. Předseda Asociace NNO jednal se ředitelem Charity ČR ing. Oldřichem Haičmanem
3. Předseda Asociace NNO se zúčastnil jednání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu
a jednal se zástupcem Hospodářské komory ČR
4. Jednání k přípravě konference k financování NNO v rámci českého předsednictví EU
5. Jednání se zástupcem Agrární komory ČR
8. Účast na zasedání Rady vlády pro NNO
Asociace NNO byla v Bruselu přijata za člena evropské sítě NNO CEDAG
8.-9. Účast zástupců Asociace NNO na konferenci evropských NNO v Bruselu, kde předseda Asociace NNO
přednesl referát o partnerství NNO a veřejné správy v ČR
10. Jednání zástupců Asociace NNO s pracovníky Zastoupení ČR při EU v Bruselu
15. Účast na semináři Úřadu vlády ke komunitárním programům fondů EU
16. 49. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Jednání na MMR
18. Jednání v Brně k přípravě seminářů o fondech EU
19. Předseda Asociace NNO jednal v Bratislavě se zástupkyní generálního ředitele Evropské komise pro fondy EU
dr. Katarínou Mathernovou, v Evropském domě na Slovensku a ve Visegrádském fondu o účasti českých NNO
na projektech
22. Jednání se ředitelem Asociace krajů ČR dr. Jiřím Maškem

2009
Leden
2. Jednání v Poslanecké sněmovně PČR
Jednání v Senátu PČR
Jednání o přípravě konference k financování NNO v rámci českého předsednictví EU
8. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
9. Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO v Jihlavě
13. 50. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Podepsáno Memorandum o společném partnerství pro zvyšování publicity o problematice strukturálních
fondů EU mezi NNO v krajích ČR, uzavřené mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací NNO v ČR
a Centrem pro komunitní práci
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14. Jednání v o.p.s. Člověk v tísni
15. Jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj
19. Jednání s náměstkem ministra pro místní rozvoj ing. Kalousem
Účast na Valné hromadě Evropského hnutí v ČR
20. Jednání o realizaci projektu s EAPN ČR, o.s.
24. Předseda Asociace NNO se zúčastnil krajského sněmu Unie neziskových organizací Olomouckého kraje,
setkal se s předsedou Poslanecké sněmovny PČR ing. Miloslavem Vlčkem a hejtmanem Olomouckého kraje
ing. Martinem Tesaříkem
Únor
2. Brífink na MMR k zahájení série seminářů Asociace NNO k využívání fondů EU
4. Seminář v Praze pro NNO k využívání fondů EU
10. 16. zasedání Rady Asociace NNO
Místopředsedou Asociace NNO pro projekty byl zvolen Mgr. Ondřej Marek
Schválen Plán činnosti a rozpočet na rok 2009
Schválena Komunikační a PR strategie Asociace NNO
19. Seminář v Hradci Králové pro NNO k využívání fondů EU
Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
20. Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO v Praze
23. Setkání zástupců NNO s ministrem Michaelem Kocábem k přípravě zákona o veřejné prospěšnosti
24. 51. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
25. Jednání s 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj
Březen
5. Seminář v Plzni pro NNO k využívání fondů EU
11. Účast na zasedání Rady vlády pro NNO
18. Seminář v Karlových Varech pro NNO k využívání fondů EU
20.-21. Předseda Asociace NNO se zúčastnil setkání evropských NNO v Bruselu
24. Jednání o přeshraniční spolupráci ČR – Bavorsko
26. Seminář v Brně pro NNO k využívání fondů EU
31. 52. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Duben
2. Seminář v Ústí nad Labem pro NNO k využívání fondů EU
3.-4. Účast na setkání evropských NNO v Bruselu k participativnímu přístupu
7. Účast na členské schůzi SKOK
8. Účast na semináři Rady vlády pro NNO k Hlavním oblastem dotační politiky ČR pro NNO
10. Jednání na MMR se řediteli odborů o realizaci seminářů Asociace NNO k využívání fondů EU
14. Jednání s náměstkem ministra pro místní rozvoj a se ředitelem odboru o možnostech další spolupráce s NNO
15. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
16. Seminář v Liberci pro NNO k využívání fondů EU
20.-21. Účast na konferenci osob se zdravotním postižením „Evropa bez bariér“ v rámci čes. předsednictví EU
21. 53. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
22.-23. Účast na konferenci MPSV o sociálních službách
23. Seminář v Ostravě pro NNO k využívání fondů EU
27. Koordinační porada s CpKP v Praze ke společným aktivitám, projektům a akcím
29. Jednání se ředitelem Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR
30. Seminář v Olomouci pro NNO k využívání fondů EU
Květen
3.-5. Konference v Brně k financování NNO v rámci českého předsednictví EU
5. Rozhovor s ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem a jeho náměstkem Czeslawem Walkem
8.-9. Předseda Asociace se v Bruselu zúčastnil semináře k financování národních sítí NNO
9.-10. Předseda Asociace se v Bruselu v rámci českého předsednictví EU zúčastnil oslav Dne Evropy a jednal
s poslanci Evropského parlamentu
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12. Jednání se ředitelem Asociace krajů ČR dr. Jiřím Maškem o spolupráci s kraji a přípravě setkání s novými
hejtmany
15. 54. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Koordinační porada s CpKP ke společným aktivitám, projektům a akcím, bylo dohodnuto pokračování
partnerství a spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ve 3 oblastech:
- cyklus workshopů v 6 krajích k efektivnějšímu využívání fondů EU
- dohoda o součinnosti a vzájemné spolupráci na dobu neurčitou
- posilování absorpční kapacity NNO pro využívání fondů EU
Byla sjednána Dohoda o součinnosti a vzájemné spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace NNO
Uzavřena Dohoda o spolupráci mezi Asociací NNO, CpKP Střední Morava a CpKP Střední Čechy
Pronajata další kancelář Asociace NNO ve Vodičkově ulici v Praze od 1.7. do 31.12.
19. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
20. Účast na Valné hromadě EAPN ČR, o.s.
21. Krajská konference NNO Karlovarského kraje v Karlových Varech
Seminář v Pardubicích pro NNO k využívání fondů EU
25. Jednání v Plzni se zástupci NNO v Bavorsku
Předseda Asociace NNO se zúčastnil akce „Křesadlo“ - vyhlášení oceněných dobrovolníků v Plzeňském kraji
a setkal se při této příležitosti s hejtmankou Plzeňského kraje doc. Miladou Emmerovou
28. Seminář v Jihlavě pro NNO k využívání fondů EU
29. Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO v Praze
Červen
5. Předseda Asociace NNO se v Evropském domě v Praze zúčastnil 1. národního setkání osob žijících v chudobě
a sociálním vyloučení
8. Jednání s vrchním ředitelem Národního orgánu pro
koordinaci fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj
10.-12. Předseda Asociace NNO se ve Vídni zúčastnil
Valného shromáždění evropské sítě NNO EAPN
13. Předseda Asociace NNO byl na období 2010 – 2012
zvolen viceprezidentem evropské sítě NNO EAPN
16. 17. zasedání Rady Asociace NNO
Odvolán místopředseda Asociace NNO Leoš Malina
18. Seminář ve Zlíně pro NNO k využívání fondů EU
19. Účast na semináři k regionálnímu rozvoji v Přerově
23. 55. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Jednání se zástupci Asociace humanitárních
organizací Moravskoslezského kraje o založení
krajského všeoborového sdružení NNO
v Moravskoslezském kraji
Jednání s výkonnou ředitelkou Asociace pro
mezinárodní otázky Mgr. Alicí Savovou
24. Konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj
25. Účast na zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro
NNO
26. Hejtmani krajů (zasedání Rady Asociace krajů ČR)
deklarovali podporu vzájemné spolupráce mezi
Asociací krajů a Asociací NNO, vzali na vědomí
Memorandum, jehož slavnostní podepsání proběhne
11.9.2009, a doporučili spolupracovat s Asociacemi
NNO na úrovni jednotlivých krajů
30. Účast na zasedání Rady vlády pro NNO
Předseda Asociace NNO předal na Ministerstvu
kultury ceny v soutěži „Má vlast v srdci Evropy“, jejímž spolupořadatelem je Asociace NNO
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Červenec
1. Jednání s tajemníkem Hospodářské komory ČR o spolupráci a setkání vrcholných představitelů Asociace
NNO a Hospodářské komory ČR
8. Předseda Asociace NNO jednal na Úřadu vlády ČR s novou ředitelkou Sekretariátu Rady vlády pro NNO
dr. Hanou Frištenskou
14. 56. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
16. Předseda Asociace NNO jednal s předsedou obč. sdružení SKOK Pavlem Novákem
22. Předseda Asociace NNO se zúčastnil v Bruselu porady národních sítí NNO v Evropě k otázkám financování
NNO
29. Jednání s vrchním ředitelem NOK Ministerstva pro místní rozvoj o dalším využívání fondů EU neziskovými
organizacemi
Srpen
4. Jednání s prezidentem, viceprezidentem a tajemníkem Hospodářské komory ČR o spolupráci
Jednání o využívání komunitárních programů EU s pracovníkem Zastoupení EU v ČR
11. Porada ke spolupráci NNO s kraji a uzavírání dohod v krajích
17. Účast na zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro NNO
19. Jednání s ředitelkou odboru odborných agend předsedy vlády ČR ing. Janou Vohralíkovou o setkání
předsedy Asociace NNO s předsedou vlády ing. Janem Fischerem
31. 57. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO

Září
9. Účast na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO
11. Slavnostní podepsání Memoranda o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a Asociací NNO v Trojanovicích
u Frenštátu pod Radhoštěm
Jednání s hejtmany, s ministrem pro místní rozvoj ing. Rostislavem Vondruškou a předsedou Rady seniorů
ČR dr. Zdeňkem Pernesem v Trojanovicích
15. Účast na vypořádání připomínek k návrhu věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích v Praze
23.-25. Předseda Asociace se zúčastnil evropského setkání NNO v Edinburghu
29. 58. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
30. Jednání v nadaci Open Society Fund
Účast na poradě s NNO u ministra Michaela Kocába před setkáním zástupců NNO s předsedou vlády ČR
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Říjen
6. Účast na setkání zástupců NNO s předsedou vlády ing. Janem Fischerem, CSc. za přítomnosti ministra pro
lidská práva a menšiny Michaela Kocába a ředitelky odboru odborných agend premiéra ing. Jany
Vohralíkové
Účast na poradě u ministra Michaela Kocába k realizaci závěrů setkání s premiérem
Předseda Asociace NNO poskytl rozhovor Českému rozhlasu
12.-13. Účast na jednání o přeshraniční spolupráci ČR – Bavorsko v Regensburgu
15.-17. Předseda Asociace NNO se ve Stockholmu zúčastnil Kulatého stolu evropských NNO
19. Předseda Asociace se zúčastnil jednání na MPSV ČR s ředitelem odboru mgr. M. Žárským
Jednání s místopředsedou Senátu PČR dr. Jiřím Liškou o semináři pro NNO v Senátu
21. Účast na zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro NNO
Jednání s předsedou Komise Asociace krajů ČR Miloslavem Čermákem o realizaci smluv NNO s kraji
59. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
30. Účast na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO v Praze
30.-31. Účast na konferenci evropských NNO ve Švédsku (Örebro)
Listopad
3. Jednání se ředitelkou odboru publicity Ministerstva pro místní rozvoj o sérii workshopů pro NNO
6. Předseda Asociace NNO se v Bruselu zúčastnil porady národních sítí NNO k financování
13.-14. Předseda Asociace NNO se v Kodani zúčastnil konference NNO o rozvoji nevládního neziskového sektoru
v Evropě
20. Jednání s ministrem pro místní rozvoj ing. Rostislavem Vondruškou a 1. náměstkem ministra pro místní
rozvoj ing. Plachým
24. 60. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO
Jednání s prezidentem a tajemníkem Hospodářské komory ČR o vzájemné spolupráci a připravovaném
memorandu
Prosinec
1. 18. zasedání Rady Asociace NNO
Místopředsedkyní Asociace NNO zvolena Mgr. Květa Morávková
Schválena spoluúčast Asociace NNO na 4. a 5. ročníku soutěže „Má vlast v srdci Evropa – poznej ji a chraň“
2. Účast na zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro NNO
Účast na setkání Výboru pro EU Rady vlády pro NNO se zástupci NNO v Monitorovacích výborech
Operačních programů ČR z fondů EU
3. Účast na zasedání Rady vlády pro NNO
Zástupci Asociace NNO se
zúčastnili v Bruselu setkání
národních sítí NNO s poslanci
Evropského parlamentu
Jednání s poslankyní EP
Zuzanou Brzobohatou
4. Účast na jednání výboru
CEDAG v Bruselu
5.-6. Účast na jednání PES (Strany
evropských socialistů) v Praze za
NNO v Evropě
10. Workshop ve Zlíně k využívání
fondů EU
15. 61. zasedání Výkonného výboru
Asociace NNO
21.-29. Stěhování kanceláře Asociace
NNO ze 4. do 6. patra
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SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ NNO
S ČERPÁNÍM ZE STRUKTURÁLNÍCH FO
FONDŮ EU V ČR
Zpracováno na základě série seminářů „NNO a strukturální fondy.“

Úvod
V období únor až červen 2009 proběhla za spolupráce Národního orgánu pro koordinaci, Asociace NNO a
Centra pro komunitní práci série seminářů „NNO a strukturální fondy“(dále jen semináře) v 13 krajských
městech České republiky.
Cílem seminářů bylo informovat NNO o problematice strukturálních fondů, ale také získat zpětnou vazbu
k problémům, se kterými se NNO v této oblasti setkávají. Struktura jednotlivých setkání byla obdobná.
Tematické bloky byly věnovány otázkám financování projektů, poradenství pro NNO, OPLZZ jako
důležitého zdroje financí pro NNO, Regionálnímu operačnímu programu a evaluaci.
Kromě zástupce NOK byli pravidelnými účastníky semináře také regionální pracovníci OPLZZ a zástupci
regionálních rad. Počet účastníků se pohyboval mezi 20 a téměř 80 účastníky.
Na základě osobní účasti a zápisů z jednotlivých seminářů bylo identifikováno několik problémů, které se
opakovaly na více seminářích.
Nedostatečná finanční kapacita NNO
Problém nedostatečné finanční kapacity NNO je základní překážkou pro plnohodnotné zapojení NNO do
čerpání podpory ze strukturálních fondů. České neziskovky, ačkoliv poskytují řadu společensky prospěšných
služeb, se neustále pohybují na okraji finanční stability.
Tento obecný fakt se velmi silně projevuje v oblasti čerpání podpory ze strukturálních fondů pro NNO.
Požadavky na předfinancování i rezervy pro cash-flow projektů jsou pro NNO příliš vysoké. Řada NNO
kvůli nedostatečné finanční stabilitě nemůže o realizaci projektů, které by z odborného i kapacitního hlediska
zvládaly, vůbec uvažovat.
Neziskové organizace na rozdíl od dalších typů příjemců nemají přístup k jiným finančních zdrojům, než jsou
jejich provozní prostředky. Z těch není možné projekty ze strukturálních fondů realizovat. Například subjekty
veřejné správy, či organizace jimi zakládané zřizují ze svých rezerv garanční fondy nebo jiné formy záštity
z veřejných prostředků, které jim pomáhají projekty realizovat. K takovým finančním prostředkům NNO
nemají přístup.
Pro NNO je velmi složité získávat úvěry na komerční bázi. Protože nejčastěji realizují aktivity tzv. „měkkého“
charakteru, nedisponují vlastním majetkem a nemohou ručit za úvěry. Některé NNO uvádí, že banky na ně
dokonce kladou požadavky tvrdší než na srovnatelné podnikatelské subjekty.
Problém financování byl neziskovými organizacemi shodně označován jako jeden z největších, se kterými se
v této oblasti potýkají. Za možná řešení byly uváděny různé příklady podpůrných a garančních fondů (např.
kraj Vysočina nebo město Plzeň).
Problémy spojené s celkovým nastavením čerpání strukturálních fondů
Některé základní principy strukturálních fondů v České republice nejsou pro NNO příliš přátelsky nastavené.
Princip koncentrace finančních prostředků nepřispívá k absorpční kapacitě NNO v České republice.
Nastavení velikosti minimálního finančního objemu projektů je pro potřeby českých neziskových organizací
nepřiměřený. České neziskovky tak nemohou svojí prací přispívat k cílům strukturální politiky, ačkoliv by
řada z nich k nim svojí činností přispívala. Pro mladý neziskový sektor v České republice objemy projektů,
které jsou srovnatelné s objemy projektů realizovanými neziskovými organizacemi v západní Evropě,
neodpovídají jejich potřebám.
Existují sice nástroje, které při zachování principu koncentrace umožňují i menším NNO čerpat prostředky ze
strukturálních fondů, ale ty nejsou v tomto období efektivně využívány. Jsou jimi například grantová
schémata, či tzv. blokový grant. V minulém programovém období byly tyto nástroje neziskovými
organizacemi velmi kladně hodnoceny, ale v aktuálním programovém období jim nebyl poskytnut náležitý
prostor.
Další otázkou, která přispívá ke špatnému čerpání českých NNO, je snížení podpory principu partnerství
oproti minulému programovému období. Partnerské projekty nejsou zvýhodňovány, případně jsou z
podpory přímo vyloučeny.
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Princip partnerství sice přináší řadu administrativních a právních komplikací, ale místo hledání dobré praxe
uplatňování tohoto principu došlo k jeho vytěsnění. Například u ROP, oproti ukončenému SROPu, je to velmi
markantní.
Dalším problémem, který nesouží pouze NNO, je dlouhý proces hodnocení a administrace žádostí. Pro NNO
je obzvlášť obtížné plánovat vlastní kapacity pro realizaci projektů, jejich schválení je velmi nejisté
a rozhodnutí o nich se protahuje. To má za důsledek personální nestabilitu v neziskových organizacích. Řada
odborných pracovníků díky nestabilitě v neziskovém sektoru odchází do jiných oblastí.
Hodnocení projektů
Také otázka hodnocení projektů byla často označována za problematickou. Spektrum projektů je totiž velmi
široké a NNO se setkávají s hodnocením, které nereflektuje odborné kvality projektu, ale soustředí se na
formální, či okrajové okolnosti projektu. Na několika seminářích bylo uvedeno, že se NNO setkávají s tím, že
hodnotitelé nejsou kompetentní pro danou specifickou oblast a z přehnané opatrnosti vylučují některé
inovativní a neobvyklé projekty. Jedná se konkrétně o grantové schéma OPVK, kdy kraj jednoznačně
preferoval rozvoj vlastních vzdělávacích institucí a fakticky vyloučil žádosti ostatních žadatelů.
Pro přípravu projektů je důležité znát měřítka úspěšnosti projektu, jak je vnímají hodnotitelé. Nedostatečná je
i zpětná vazba pro předkladatele neúspěšných žádostí. Zveřejněná hodnocení jsou velmi stručná a často
vytýkají pouze formální nedostatky. To nepřispívá ke zlepšování neúspěšných projektů. Dá se s určitou mírou
nadsázky říci, že hodnocení projektů je silně subjektivní a úspěšnost projektu zcela záleží na šťastném
přidělení shovívavého hodnotitele.
Obecně je proces hodnocení a schvalování projektů ze strany NNO vnímám jako netransparentní
a subjektivní. Zčásti je to dáno i neinformovaností žadatelů o procesu hodnocení a administrace žádostí.
Nejednoznačnost kontrolingu
Některé ze stížností směřovaly i k nekoncepčnímu způsobu průběhů kontroly realizovaných projektů.
Odevzdané a řídícím orgánem odsouhlasené vyúčtování neznamená, že později nebude jeho správnost
kontrolována a zpochybněna například finančním úřadem, či jinými odpovědnými organizacemi.
Práce spojená s administrativním dokončením projektů, jeho kontrolami, vypořádání připomínek
k závěrečným zprávám a dalšími úkony nejsou uznatelnými náklady projektů a pro NNO jsou velkou
administrativní a finanční zátěží. Při finanční slabosti NNO se tyto úkony stávají pro NNO likvidační.
Zpětná vazba pro řídící orgán
Jedním z důležitých témat, jenž se objevilo na řadě seminářů, byla otázka podávání připomínek a protestů
v konkrétních problémech spojených s jednotlivou žádostí, či projektem. Pro NNO i další žadatele je velmi
těžké podávat stížnosti a odvolání na konkrétní pochybení a nejasnosti ze strany pracovníků řídících orgánů.
Připomínky se totiž podávají většinou přímo na konkrétních řídících orgánech a ty nemají zájem o svých
potencionálních pochybeních informovat, případně je i přiznávat. Tento systém vytváří nedostatečnou
veřejnou kontrolu a přispívá ke zvyšování korupčního rizika.
Jen malá část NNO je ochotna zveřejnit konkrétní informace, protože se obává „šikany“ při budoucím čerpání
ze stejného zdroje. Jejich připomínky na konkrétní pochybení jsou pak velmi obecné a neefektivní, k nápravě
nepoužitelné, protože bez přesné identifikace problematické osoby, či úkonu, nelze zjednat nápravu.
Sice existují určité postupy, kterými by NNO mohly při zachování určité anonymity tyto připomínky
uplatňovat, ale v drtivé většině tyto postupy neznají a nevyužívají. Jako jedinou efektivní možností jak se
s takovými problémy v současnosti vypořádat je uváděn lobbing skrze spřízněné politiky. Tento přístup však
nastíněný problém jen dále prohlubuje.
Oddělení místa pro oznámení pochybení ze strany řídících orgánů a jejich zaměstnanců a řídících orgánů
samotných je nezbytné pro nastartování odpovídající zpětné vazby. Stejně tak je třeba definovat minimální
standardy oznámení takového podezření a zajištění určité míry anonymity stěžovatele. Jinak není možné
předpokládat změnu tohoto negativního trendu. I tak nebude tento proces jednoduchý, protože NNO jsou
k postupu vyřízení svých stížností velmi skeptické.
Řada stížností by byla vyřešena jen vysvětlením důvodů některých postupů a případně lepší komunikací.
Komunikace ze strany řídících orgánů byla hodnocena velmi ambivalentně. Závisí na konkrétním řídícím
orgánu a konkrétních osobách.
Semináře nám ovšem nemohly dát jasnou odpověď, zda se jedná o skutečně systémový problém, či
subjektivní nedůvěru způsobenou ojedinělými excesy. Nicméně obě varianty nepřispívají k zlepšování celého
systému, ani nepodporují absorpční kapacitu NNO.
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ROP – na NNO cílen jen okrajově
Součástí seminářů byla také prezentace příslušných Regionálních operačních programů. Tento OP svým
zaměřením není pro NNO tím nejvyužívanějším. Nicméně jeho regionální zaměření nahrává tomu, aby z něj
byly podporovány právě lokální NNO. Díky němu mohly vznikat projekty, které by mohly zajistit
dlouhodobou udržitelnost celého sektoru.
Na základě prezentací byl tento předpoklad potvrzen. Neziskové organizace jsou příjemci podpory jen
ojediněle a často se jedná o organizace, jejichž vznik iniciovala veřejná správa. Velká část těchto prostředků je
již vyčerpána, či alokována. Proto k těmto prezentacím zpravidla neprobíhala příliš bohatá diskuze.
Další dílčí problémy
Kromě zmíněných oblastí zazněla i řada dílčích problémů. Například dotaz proč je právní forma občanských
sdružení vyloučena z podpory opatření 3.1. OPLZZ. Přitom právě občanská sdružení se zdají být vhodnou
právní formou pro podniky sociální ekonomiky, které má toto opatření podporovat.
Dalším podobným problémem je otázka tzv. školských zařízení. Jedná se o relativně novou právní formu.
Tuto formu prosadilo MŠMT a v operačních programech, které spravuje, na ni pamatuje. Na rozdíl od OPLZZ
a dalších OP, ze kterých by potencionálně mohla školská zařízení čerpat.
Závěr
Semináře na základě zkušeností konkrétních organizací a jejich pracovníků pojmenovaly hlavní problémy, se
kterými se NNO v oblasti čerpání podpory ze strukturálních fondů potýkají. Projevil se výše popsaný
problém neochoty NNO o daných problémech konkrétně hovořit, protože se obávají možnosti negativního
ovlivnění jejich budoucích žádostí.
S výstupy jednotlivých seminářů je možno seznámit se na www.asociacenno.cz a www.cpkp.cz/regiony.
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INFORMACE O ČINNOSTI ASOCIACE NNO NA JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH
VZTAHY S NNO
Pověření pracovníci Asociace NNO sledovali vytváření a rozvoj uskupení zastupujících nevládní sektor
na krajské úrovni, zejména na Moravě a ve východní části Čech. Od poslední Valné hromady v roce 2008 byly
navštíveny kraje Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský a Jihočeský. Bylo jednáno jak
s představiteli a zainteresovanými osobami z nevládních organizací, tak s úředníky krajských úřadů
i s krajskými politiky. Výsledkem těchto rozhovorů jsou následující poznatky:
Jihomoravský kraj – Krajská 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 Výkonného výboru Asociace NNO Jihomoravského kraje je
členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Dialog s politiky je pravidelný
a konstruktivní. Finanční podpora Asociace NNO Jihomoravského kraje z rozpočtu Jihomoravského kraje je
realizována formou grantu.
Kraj Vysočina – KOUS – uskupení NNO v kraji Vysočina není členem Asociace NNO, přesto se účastní
aktivit Asociace NNO v ČR, protože Memorandum uzavřené mezi Asociací krajů a Asociací NNO v ČR jim
umožnilo jednat o obdobné dohodě s krajem Vysočina.
Zlínský kraj – Po řadě jednání na úrovni Zlínského kraje se uskutečnila ustavující valná hromada Asociace
NNO Zlínského kraje. Krajská Asociace Zlínského kraje se stala dobrým partnerem kraje a vyjednala s ním
Smlouvu o spolupráci.
Olomoucký kraj – Zde je situace ještě lepší než v Jihomoravském kraji. Již několik let existuje krajská Unie
neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO), která je partnerem kraje a protože nemá právní
subjektivitu zajišťuje spolupráci s krajem tak, že zprostředkovává kontakty na členské NNO, které realizují
jednotlivé aktivity např. v projektu SROP 3.3. V současné době mají rozpracován projekt který je finančně
podpořen krajem. Z hlediska naší Asociace je jedinou překážku toho aby se stali našimi členy to, že UNO
stále nemá právní subjektivitu. Jednání s Radou kraje o Smlouvě o spolupráci jsou před dokončením.
Moravskoslezský kraj – Probíhala složitá a dlouhá jednání o založení krajské asociace. Moravskoslezský kraj
tyto snahy podporuje.
Plzeňský kraj – Společně s Asociací NNO Plzeňského kraje byly uspořádány důležité akce (popsány
v samostatném článku), velmi dobrá byla také komunikace s vedením kraje. Plzeňský kraj zvolil na počátku
roku 2009 vlastní strategii přístupu k NNO, které jsou přímo v gesci hejtmana. Pro něj pracuje speciální
poradce pro neziskový sektor a samostatná Komise pro NNO. Na základě memoranda následně začala
vyjednávání o smlouvě, připravovaný model se liší od ostatních krajů tím, že jsou přizvány další střechy
z oborů.
Jihočeský kraj – Proběhlo několik jednání s potenciálními lídry nové krajské asociace, kraj vždy deklaroval
zájem a ochotu spolupracovat. V druhé polovině roku proběhla jednání se zástupci AICM ČR, kteří projevili
zájem stát se tvůrcem funkční sítě. Do konce roku 2010 by měla nová Asociace NNO zde fungovat.
Ústecký kraj a Liberecký kraj – Tradičně velmi dobrá spolupráce s krajskými asociacemi, komunikace na
velmi dobré úrovni.
Pardubický kraj a Královéhradecký kraj – Zatím stále se nedaří dokončit jednání o krajských asociacích,
v obou krajích je ale dobrá a tradiční spolupráce s osvědčenými partnery z řad členských i nečlenských
neziskových organizací..
Karlovarský kraj – Obnovena a oživena krajská ANNA KK, která následně velmi dobře spolupracuje jak
s Asociací NNO v ČR, tak s vedením kraje. Důležitá je úloha člena Rady Karlovarského kraje a náměstka
hejtmana Miroslava Čermáka, který byl motorem společného Memoranda o spolupráci (více níže).
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VZTAHY K VNĚJŠÍM PARTNERŮM
Spolupráce s vnějšími partnery měla a má několik rovin. Pravidelná je účast zástupců vedení Asociace v Radě
vlády pro NNO i v jejích výborech. V těchto se zúčastňují jak členové Rady K. Schwarz a L. Krajdl, tak další
členové Výboru , tj. M. Berdychová, K. Morávková, I. Kaplán. L. Kubový a O. Marek i J. Hron. Mimo tyto
pracovní orgány vlády probíhala samostatná jednání s některými ministry a náměstky ministrů, senátory
a poslanci. Důležitým tématem byla jednání při přípravách nového zákona o neziskových organizacích a poté
změněného na zákon řešící veřejnou prospěšnost. Na přelomu roků 2008 a 2009 jsme pak uspořádali ve všech
krajích včetně Prahy kulaté stoly na toto téma a připomínky předali Radě vlády. V druhé polovině roku jsme
připravovali setkání s premiérem, které se pak uskutečnilo za účasti dalších zástupců neziskového sektoru na
téma krize a neziskový sektor. Výstupy z tohoto jednání pak byly použity při schválení nových Zásad
pro poskytování dotací a zrychlení některých procesů.
Samostatně probíhala jednání s Asociací krajů ČR již během roku 2008, následně proběhla prezentace činnosti
Asociace a fungování neziskového sektoru jako celku při jednání hejtmanů a výsledkem byl podpis
společného Memoranda o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a Asociací nestátních neziskových organizací
v ČR. To dává základ k dalším jednáním na úrovni jednotlivých krajů, kde jsou pak vyjednávány
a podepisovány samostatné dohody o spolupráci.
Důležitým partnerem se stává Hospodářská komora České republiky. Základní jednání proběhla v první
polovině roku 2008 s tehdejším prezidentem Jaromírem Drábkem, po změně ve vedení HK ČR byla pak
jednání na počátku roku 2009 obnovena. Důležitým tématem je spolupráce při jednávání s Řídícími orgány
jednotlivých Operačních programů, vyjednávání společného postupu při návrhu změn a možné společné
projektové spolupráce. Základním bylo seznámení vrcholných představitelů HK ČR s mechanismem
fungování neziskového sektoru u nás, představení a vysvětlení principů, na kterých je založen a příprava
partnerství v projektech.
ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Na podzim 2008 jsme vyvinuli snahu o dokončení přijímacího procesu do evropského řetězce (sítě
neziskových organizací) CEDAG (www.cedag-eu.org ). Tento kolektivní člen Social Platform slavil loni již
20. výročí vzniku. Má již 32 členů, tedy různých 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. Přijímací proces
vyvrcholil již v prosinci 2008 přijetím za plnoprávného člena s nováčkovským statutem na dva roky.
Díky členství v CEDAG se zástupci ANNO mohli zúčastnit 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 Solidar i Charitas nebo úžeji specializovaných typu EAPN. Touhou
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, bude
na pořadu schvalování Evropského parlamentu do konce roku 2010 podle právě dokončovaného návrhu
Evropské komise.
VZDĚLÁVÁNÍ A EVROPSKÉ FONDY
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.
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Asociace aktivně vyjednává s NOK MMR a rovněž deleguje zástupce neziskového sektoru do některých
Monitorovacích výborů Operačních programů. OP Technická pomoc, IOP, všech pět regionálních
přeshraničních programů Evropské územní spolupráce – Rakousko, Bavorsko, Sasko, Polsko, Slovensko má
členy přímo nominované Asociací NNO v ČR, v dalších pak jsou zástupci NNO nominovaní Radou vlády.
PROPAGACE A PUBLIC RELATION
Prezentační a informační webové stránky byly dotvořeny do základní funkční podoby, která není sice ideální,
ale poskytuje všechny podstatné informace. Z nejvýznamnějších akcí a činností jsou zpracovávány tiskové
zprávy, zpracované zejména M. Berdychovou a K. Schwarzem, které jsou poskytovány všem médiím. Od
konce roku 2008 byla vedena diskuse nad možnostmi v této oblasti a v druhé polovině roku bylo rozhodnuto
realizovat velký projekt s tématem nadcházejícího Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení. Na konci roku tak bylo rozhodnuto o uspořádání Týdnů pro neziskový sektor jako nového
fenoménu, který prospěje v této oblasti Asociaci NNO v ČR, zejména ale jednotlivým nestátním neziskovým
organizacím a neziskovému sektoru v ČR jako celku.

SEZNAM ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ ASOCIACE NNO V ČR
V LETECH 2008 – 2009
Název organizace
Asociace humanitárních organizací Moravskoslezského kraje
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje
Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje
Asociace občanských poraden
Asociace pro mezinárodní otázky
Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v České republice
Asociace přerovských organizací
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR
ATMA DO
Centrála informačních technologií pro NNO v České republice
Centrum neziskových organizací Plzeň
Cerebrum 2007
CpKP Východní Morava
Česká asociace pro psychické zdraví
Českomoravská foosballová organizace
Český svaz včelařů
DIAKONIE ČCE – středisko Blanka
DIAKONIE ČCE – středisko v Rýmařově
Diakonie Evangelické církve metodistické
Diakonie husitská – STROM
DOMINO - Centrum volného času dětí a mládeže a dalšího
vzdělávání
Domov Sue Ryder
DUHA Klub Dlažka
Eurotopia Opava
EUTIS
Fond ohrožených dětí
HYJE Železná Ruda
KAFIRA, občanské sdružení
Klub Hurá kamarád
Klub laryngektomovaných v ČR
Klub mladých Evropanů
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Název organizace
Komunitní centrum Říčany
Kone pro Jizerské hory
Magdaléna
Most k životu
Nadace CINDI
Nadační ústav regionální spolupráce
Národní asociace pro rozvoj podnikání
Občanské sdružení MENS SANA
Občanské sdružení TRIANON
Omega Liberec
Otevřený svět
Památková komora
Prácheňské sanatorium
První Inovační a Rozvojové Občanské sdružení
Regionální informační a servisní středisko
ROSKA Brno – venkov
Sdružení neziskových organizací České Budějovice
Sdružení Občanská společnost SOS Náchod
Sdružení pro obnovu Řepice a okolí
SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových
organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti
SKP – centrum (Středisko křesťanské pomoci v Pardubicích)
Slezská Humanita
Slezská Diakonie
Speciální domov mládeže Chotěšice
Společnost pro zdravé rodičovství
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Středočeský vzdělávací institut
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
DANETA
Unie evropských federalistů v ČR
Volné sdružení nevládních neziskových organizací v kultuře a
umění
Vysočina Bobrová
YMCA v ČR
Život bez bariér
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ČLENOVÉ ORGÁNŮ ASOCIACE NNO V ČR V LETECH 2008 – 2009
Rada Asociace NNO v ČR
a) členové volení Valnou hromadou Asociace NNO v ČR:
volební období do 19.6.2008:

volební období od 19.6.2008:

Bc. Antonín Berdych (do 9.4.2008)
Ing. Martina Berdychová
PhDr. Oldřich Čepelka
Bc. Ladislav Krajdl
Ing. Karel Liška, CSc.
Ing. Jiří Rudolf
PhDr. Karel Schwarz
Mgr. Jan Vojvodík

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

b) členové delegovaní krajskými sdruženími NNO:
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
Zlínský kraj (Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje – ANNO ZK):
Bc. Josef Zdražil
c) 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

Dozorčí rada Asociace NNO v ČR:
volební období do 19.6.2008:

volební období od 19.6.2008:

Mgr. Květoslava Morávková, předsedkyně
Leoš Kubový, místopředseda
PhDr. Antonín Holubář

Ing. Česlav Santarius, předseda (od 21.7.2008)
Kateřina Vincourková, místopředsedkyně (od
21.7.2008)
Mgr. Pavla Oriniaková
Ing. Dan Žárský
Soňa Brišová (do 30.9.2008)
Ing. Ivo Kaplán, Leoš Malina (do 21.7.2008)
Ing. Lidie Vajnerová, Bc. Josef Zdražil, PaedDr.
Jan Eichler (nemohli být povolání za členy DR
vzhledem k členství v Radě Asociace NNO)

Helena Kobylková
Kateřina Vincourková
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Výkonný výbor Asociace NNO v ČR:
volební období do 19.6.2008:
PhDr. Karel Schwarz, předseda
Bc. Antonín Berdych, l. místopředseda pro komunikaci s veřejnou správou (do 9.4.2008)
Bc. Ladislav Krajdl, místopředseda pro komunikaci s ostatními partnery, 1. místopředseda od 14.5.2008
Ing. Martina Berdychová, místopředsedkyně pro legislativu
Jaromír Hron, místopředseda pro vnitřní záležitosti
Ing. Karel Liška, CSc., místopředseda pro hospodaření
Mgr. Petra Kluzová, místopředsedkyně pro propagaci a public relations
volební období od 19.6.2008:
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)

Kancelář Asociace NNO v ČR:
Vedoucí kanceláře:
Bc. Miriam Junová (do 30.9.2008)
Soňa Brišová (od 1.10.2008)
Pracovník pro PR:
Mgr. Miriam Richterová (Junová) od 1.10.2008
Správce počítačů a webových stránek:
Jan Svatoš (od 1.5.2008)
Adresa:
Senovážné náměstí 977/24,
116 47 Praha 1
Telefon a fax: 234621451
E-mail:
asociacenno@seznam.cz
Webové stránky:
http://www.asociacenno.cz
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ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU
ASOCIACE NNO V ČR K 31.12.2009:
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 a další)
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
Místopředseda pro ekonomiku a financování (neobsazeno) – zástupce: PhDr. Karel Schwarz
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE NNO V ČR V LETECH 2008 – 2009

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice
IČO: 71284109
DIČ: CZ71284109
Účetní závěrka
k 31.12.2008
(sestavená v souladu s §§ 3 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění)

ROZVAHA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Stav
k 1.1.2008

Stav
k 31.12.2008

Aktiva:
Pokladny
73 333,77 Kč
Účty v bance
157 970,42 Kč
Krátkodobý finanční majetek
celkem
231 304,19 Kč
Pohledávky u odběratelů
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní pohledávky
Náklady příštích období
Dohadné výnosy (pohledávky)
Pohledávky celkem
AKTIVA CELKEM
Pasiva:
Vlastní jmění
Fond rezerv
Výsledek hospodaření
Vlastní zdroje celkem

0,00
304,50
64 664,97
0,00
800,00
65 769,47

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

297 073,66 Kč

6 063,40
115 266,75
18 759,03
140 089,18

Kč
Kč
Kč
Kč

Závazky k dodavatelům
64 500,00 Kč
Přijaté zálohy
1 000,00 Kč
Závazky vůči pracovníkům
14 000,00 Kč
Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
0,00 Kč
Závazky k Finančnímu úřadu
0,00 Kč
Dohadné účty pasivní
28 909,50 Kč
Ostatní závazky
48 574,98 Kč
Krátkodobé závazky
celkem
156 984,48 Kč
Výdaje příštích období
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

10 029,90 Kč
86 619,34 Kč
96 649,24 Kč
24 707,00
0,00
67 186,31
857,00
0,00
92 750,31

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

189 399,55 Kč

6 263,40
134 025,78
-146 651,01
- 6 361,83

Kč
Kč
Kč
Kč

135 461,38 Kč
1 500,00 Kč
13 450,00 Kč
9 500,00
4 050,00
11 300,00
20 500,00

Kč
Kč
Kč
Kč

Hlavní
činnost
Náklady:
Drobný hmotný evidovaný majetek
Drobný hmotný neevidovaný majetek
Kancelářské potřeby
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci

200,00
931,50
1 864,00
2 995,50

Vedlejší hospodářská
činnost
Kč
Kč
Kč
Kč

4 889,40 Kč
48 563,00 Kč
9 061,00 Kč

Poštovné
1 052,00
Telefony
11 279,88
Nájemné
39 298,00
Propagace, internet, webové stránky
21 346,00
Ostatní služby
372 906,00
Služby celkem
445 881,88

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč

Mzdové náklady - DPP
Osobní náklady celkem

4 080,00 Kč
4 080,00 Kč

0,00 Kč

Daně a poplatky
Kurzové ztráty
Náklady bankov. operací
Ostatní náklady celkem

110,00
3 236,01
1 271,87
4 617,88

Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč

Náklady celkem

520 088,66 Kč

0,00 Kč

Výnosy:
Výnosy z hlavní činnosti
Kurzové zisky
Přijaté úroky
Přijaté členské příspěvky

246 284,50
38 085,03
168,12
88 900,00

Výnosy celkem

373 437,65 Kč

0,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
(ZTRÁTA)
- 146 651,01 Kč

0,00 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

195 761,38 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

297 073,66 Kč

189 399,55 Kč
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE NNO V ČR V LETECH 2008 – 2009

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice
IČO: 71284109
DIČ: CZ71284109
Účetní závěrka
k 31.12.2009
(sestavená v souladu s §§ 3 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění)

ROZVAHA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Stav
k 1.1.2009

Stav
k 31.12.2009

Aktiva:
Pokladny
10 029,90 Kč
Účty v bance
86 619,34 Kč
Krátkodobý finanční majetek
celkem
96 649,24 Kč
Pohledávky u odběratelů
Ostatní pohledávky
Náklady příštích období
Pohledávky celkem
AKTIVA CELKEM

24 707,00
67 186,31
857,00
92 750,31

Kč
Kč
Kč
Kč

189 399,55 Kč

Pasiva:
Vlastní jmění
6 263,40
Fond rezerv
134 025,78
Výsledek hospodaření
- 146 651,01
Nerozděl. výsl. Hospodaření
0,00
Vlastní zdroje celkem
- 6 361,83

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Závazky k dodavatelům
135 461,38 Kč
Přijaté zálohy
1 500,00 Kč
Závazky vůči pracovníkům
13 450,00 Kč
Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
9 500,00 Kč
Závazky k Finančnímu úřadu 4 050,00 Kč
Dohadné náklady
11 300,00 Kč
Ostatní závazky
20 500,00 Kč
Krátkodobé závazky celkem 195 761,38 Kč
Výdaje příštích období
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

31 459,45 Kč
42 154,94 Kč
73 614,39 Kč
23 080,00
60 129,80
857,00
84 066,80

Kč
Kč
Kč
Kč

157 681,19 Kč

6 263,40
134 025,78
38 837,02
- 146 651,01
32 475,17

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

61 876,00 Kč
1 750,00 Kč
16 285,00 Kč
5 400,00
1 395,00
18 000,00
20 500,00
125 206,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

189 399,55 Kč

157 681,19 Kč
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Hlavní
činnost
Náklady:
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci

0,00 Kč

0,00 Kč

6 434,35 Kč
27 612,00 Kč
2 073,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Poštovné
326,00
Telefony
10 614,53
Nájemné
39 888,00
Nájem sálu
2 700,00
Propagace, internet, webové stránky 4 513,00
Ostatní služby
334 993,00
Služby celkem
393 034,53
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky
Kurzové ztráty
Pokuty a penále
Náklady bankov. operací
Poskyt. členské příspěvky
Ostatní náklady celkem

Vedlejší hospodářská
činnost

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč

Náklady celkem

440 319,83 Kč

0,00 Kč

Výnosy:
Výnosy z hlavní činnosti
Kurzové zisky
Přijaté úroky
Ostatní finanční výnosy
Přijaté členské příspěvky

429 870,00 Kč
300,12 Kč
85,88 Kč
0,85 Kč
48 900,00 Kč

Výnosy celkem

479 156,85 Kč

0,00 Kč

38 837,02 Kč

0,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
(ZISK)

0,00
3 155,23
119,00
1 195,47
6 696,25
11 165,95
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PODĚKOVÁNÍ ZÁVĚREM…
Asociace NNO v ČR vděčí za úspěšný průběh uplynulých dvou let mnoha lidem i 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 Asociace NNO v ČR
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