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1) Úvodní slovo K. Schwarze
V uplynulém období činnosti Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen
„Asociace NNO“) skončila počáteční fáze jejího vývoje, naplněná především hledáním obsahového
zaměření Asociace NNO a upevňováním její vnitřní stability, a začala další fáze zvyšování jejího
veřejného kreditu, efektivity a profesionality. Orgány Asociace NNO vytvořily k tomu potřebné
předpoklady zejména rozhodnutím o vytvoření jejího profesionálního managementu a schválením její
účasti v projektech. Tím byly vytvořeny nezbytné finanční zdroje umožňující rozvoj Asociace NNO.
Závěrem:
Na základě vyhodnocení dosavadní činnosti Asociace NNO je třeba provést tato opatření vedoucí ke
zlepšení činnosti Asociace NNO a její větší akceschopnosti:
1. zefektivnit práci Výkonného výboru Asociace NNO důslednější a rychlejší realizací přijatých
usnesení,
2. rozšířit počet členů Asociace NNO, zejména o další krajská a oborová sdružení NNO,
3. přijmout profesionálního koncepčního a výkonného pracovníka Asociace NNO,
4. posílit postavení Asociace NNO mezi neziskovými organizacemi i na veřejnosti,
5. více aktivizovat členské organizace Asociace NNO, zejména posílením vzájemné komunikace,
6. zintenzívnit činnost pracovních skupin Asociace NNO, naplňujících poslání a předmět činnosti
Asociace NNO,
7. zlepšit výběr členských příspěvků.

2) Činnost Asociace NNO v roce 2005
ČINNOST ORGÁNŮ ASOCIACE NNO
Rada Asociace NNO se za uplynulé sešla třikrát (7.6. v Praze, 29.11. 2005 v Pečkách, 7.3.2006 v Praze).
Zabývala se zejména koncepčními otázkami a realizací usnesení a přípravou jednání Valné hromady.
Výkonný výbor Asociace NNO
Výkonný výbor se scházel pravidelně, a to měsíčně. Zúčastnili se jich také vždy všichni pracovníci
Asociace NNO, hosté jen zcela výjimečně.
Výkonný výbor se ve svých zasedáních nejčastěji zabýval především:
- problematikou Public relations Asociace NNO (webové stránky, výroční zpráva, propagace,
letáky, vizitky, anketa)
- koncepčními a programovými otázkámi (plánu činnosti, nové projekty, hledání partnerů)
- otázkami souvisejícími s Evropskou unií (evropské fondy v letech 2007-2013, zálohové
financování projektů, Evropský hospodářský a sociální výbor, projekty s CpKP a Úřadem vlády
ČR)
- jednal o spolupráci s veřejnou správou, s politiky, Radou vlády pro NNO, včetně legislativních
otázek
- spolupráce s NNO v krajích a oborech, informační problematika a zastoupení NNO v různých
řídících, pracovních a monitorovacích orgánech.
Výkonný výbor konstatoval, že činnost Asociace NNO byla úspěšně nastartována v rozsahu potřebném
pro prosazování zájmů nestátního neziskového sektoru. Asociace NNO usiluje o získání dalších členů
zejména z řad krajských a oborových sdružení NNO, vyvinutí účinnějších kontaktů a tlaku na politické
představitele České republiky, užší spolupráce s reprezentanty zájmů krajů, obcí, podnikatelů, odborů a
dalších subjektů při prosazování zájmů NNO vůči státu a veřejné správě, účinnější ovlivnění legislativy
pro NNO v součinnosti s Radou vlády pro NNO a dalšími partnery).
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KANCELÁŘ ASOCIACE NNO
Management Asociace NNO
Od 1.7.2005 byl vytvořen tříčlenný profesionální management Asociace NNO pod vedením předsedy
Asociace NNO. Do 9.9.2005 pracovala jako manažerka Asociace NNO (jejím úkolem bylo zajišťovat
koncepční a odborné práce, realizace a rozvoj programu Asociace NNO, budování webových stránek)
Ing. Markéta Novotná a od 1.9.2005 ji nahradil Mgr. Jan Mandys.
Ke 30.9.2005 ukončila spolupráci s Asociací NNO jako vedoucí kanceláře (zajišťovala chod kanceláře,
vyřizovala administrativní a organizační záležitosti) Jana Plessingerová a vystřídala ji Miriam Junová.
Pracovníci managementu zajišťují přítomnost v kanceláři Asociace NNO a scházejí se pravidelně jednou
až dvakrát měsíčně na společné poradě.
Od září 2005 získala Asociace NNO samostatnou kancelář v budově mládežnických organizací, kde má od
počátku své existence oficiální sídlo.
Komunikační strategie
V srpnu 2005 byly po dlouhotrvajících přípravách konečně zprovozněny nové webové stránky na nové
internetové adrese http://www.asociacenno.cz. Mezi další komunikační nástroje Asociace NNO patří:
• výroční zpráva – za rok 2004 byla zveřejněna v srpnu 2005 na internetu a je dostupná na webových
stránkách,
• leták ve formátu A4 byl vytištěn v září 2005 a je k dispozici také na internetu,
• informace o Asociaci NNO na webových stránkách jiných provozovatelů,
• články o Asociaci NNO zveřejněné v médiích (Bulletin Grantis, Veřejná správa atd.).
V současné době je připravována komplexní PR strategie pro účinnější komunikaci Asociace NNO a její
lepší mediální obraz.
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
Spolupráce s krajskými sdruženími NNO
Předseda Asociace NNO navštívil postupně všechny kraje a navázal osobní kontakt nejen se všemi
existujícími krajskými sdruženími NNO, ale i se zastřešujícími krajskými uskupeními (sítěmi) NNO, které
dosud nemají právní subjektivitu. Některé krajské akce navštívili také další členové Výkonného výboru
(J. Hron, L. Krajdl, O. Čepelka, K. Liška, M. Berdychová). V každém kraji, kde není krajská asociace, jež je
členem Asociace NNO, byla vybrána kontaktní osoba (kontaktní instituce), která zprostředkovává
kontakt Asociace NNO s neziskovým sektorem v příslušném kraji. Kromě krajských asociací, které jsou
členem Asociace NNO, vznikla v uplynulém období jen Asociace NNO Plzeňského kraje (ustavující schůze
se zúčastnil předseda Asociace NNO), která zatím nepodala přihlášku ke vstupu do Asociace NNO.
Ostatní uskupení nemají zatím právní subjektivitu, i když některá vyvíjejí značné aktivity ve svém kraji.
To vedlo k návrhu na umožnění členství i těchto krajských uskupení v Asociaci NNO, který Rada Asociace
NNO předkládá 3. Valné hromadě Asociace NNO.
Spolupráce s oborovými sdruženími NNO:
V uplynulém období se Asociace NNO s mimořádnou pozorností zaměřila na kontakty s oborovými
sdruženími NNO. Předseda Asociace NNO navázal osobní kontakty s představiteli všech sdružení NNO,
které mají oborovou působnost nebo celostátní strukturu v krajích, popř. okresech a nabídl jim
členství v Asociaci NNO. Jednalo se například o tyto subjekty:
Národní rada zdravotně postižených, Česká rada humanitárních organizací, Český červený kříž,
Český svaz žen, Všesportovní kolegium ČR, Česká rada dětí a mládeže, Asociace informačních a
poradenských středisek, Asociace spotřebitelských organizací, Stálá konference asociací ve
vzdělávání, Zelený kruh, Fórum dárců, Hestia – Sdružení dobrovolnických organizací, Diakonie
v ČR, Sdružení Česká katolická charita, Český svaz vědeckotechnických společností, Sdružení pro
pomoc mentálně postiženým, Sdružení sportovních svazů ČR, Sdružení zdravotně postižených v ČR,
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Asociace poskytovatelů hospicové péče, Iniciativa pro kulturu, Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz včelařů, Českomoravská kynologická unie,
Český rybářský svaz, Český svaz chovatelů drobného zvířectva, Český zahrádkářský svaz, Český svaz
tělesné výchovy atd.
Mnohé z těchto sdružení vážně zvažují členství v asociaci NNO, zatím se však novými členy staly pouze
dvě z této skupiny organizací. Lze očekávat, že v nejbližší době podají některé z nich přihlášku, zvláště
pokud budou oborové asociace postaveny ve struktuře Asociace NNO na stejnou úroveň jako krajské
asociace, tj. budou moci zaujmout stálé místo v Radě Asociace NNO. Rada Asociace NNO k tomu
předkládá 3. Valné hromadě návrh ke zvážení.
Spolupráce s politickou reprezentací
Mezi stálé úkoly Asociace NNO patří i kontinuální kontakty s představiteli české politiky včetně
demokratických politických stran.
Při přípravě diskuzí s politiky se ukázalo významné udržovat kontakty také se zázemím vrcholných
politiků, zejména v hlavních politických stranách. Předpokládáme, že tyto kontakty budou udržovány i
nadále za účelem operativnějšího přístupu k prosazování zájmů neziskového sektoru v politické
reprezentaci.
Druhou akcí, jež v této oblasti připravuje Výkonný výbor již od léta 2005 je Veřejné slyšení v Senátu
Parlamentu České republiky k problematice nestátních neziskových organizací, které teprve
v nedávné době dostalo konkrétnější perspektivu. Uskutečnilo se opakované jednání K. Lišky v Senátu,
z nichž posledního se dne 8.3. zúčastnili i další členové Výkonného výboru Asociace NNO a několik
senátorů. Je pravděpodobné, že se Veřejné slyšení uskuteční na podzim 2006.
Spolupráce s veřejnou správou
Prioritním úkolem se na základě usnesení minulé Valné hromady Asociace NNO stala realizace
programového dokumentu „Co neziskový sektor nabízí společnosti a co očekává a potřebuje od
veřejné správy“. Dokument byl zveřejněn, podroben veřejné diskusi, byla s ním seznámena Rada vlády
pro NNO a stal se podkladem řady jednání s NNO v krajích i na celonárodní úrovni.
Spolupráci s veřejnou správou je nutno pěstovat nejen na úrovni státu, ale především na úrovni krajů a
obcí. V jednotlivých územních celcích je to úkolem zejména krajských sdružení NNO. Na úrovni
celostátní asociace jsme navázali první kontakty s Asociací krajů ČR a se Svazem měst a obcí ČR, které by
měli dále intenzivněji pokračovat. Tyto kontakty doplňuje vhodně také spolupráce s Národní observatoří
pro rozvoj venkova a se subjekty v ní sdruženými, které udržuje zejména Oldřich Čepelka.
Do této oblasti zapadá také iniciativa Asociace NNO, aby se 5-6 významných sdružení zastupujících
nevládní zájmy v České republice obrátilo na vládu České republiky s otevřeným dopisem
požadujícím zálohové financování a další formy kapitálové podpory pro nestátní neziskové organizace
v širokém spektru jejich právních forem (včetně např. zařízení obcí a krajů).
Asociace NNO se angažovala také v Radě vlády pro NNO. Asociace NNO podporuje nezbytnost další
existence Rady vlády pro NNO i po volbách v roce 2006, protože neziskový sektor potřebuje jak
samosprávnou organizaci typu Asociace NNO, tak poradní a konzultativní orgán na meziresortní úrovni
veřejné správy, jímž je právě Rada vlády pro NNO. Záměrem Asociace NNO je po volbách prosadit zřízení
Výboru pro legislativu Rady vlády pro NNO, například náhradou za dosavadní Výbor pro NIF, jehož
poslání zřejmě po volbách skončí.
Spolupráce s dalšími partnery
V uplynulém období probíhala také spolupráce s dalšími partnery, a to například na úrovni:
• podnikatelského sektoru (Hospodářská komora, podnikatelské a profesní zájmové organizace a
komory apod.)
• odborových svazů a centrál
• zahraničních subjektů (např. Evropská Platforma NNO při Evropské unii v Bruselu apod.)
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Tyto kontakty nemohou být sice prioritou, ale jsou důležité pro posilování postavení asociace NNO jak
v České republice, tak v mezinárodním měřítku.
Důsledkem poměrně značného renomé Asociace NNO v zahraničí je skutečnost, že jí byla nabídnuta
účast v mezinárodním evropském projektu financovaném Evropskou komisí, který má napomoci
lepšímu postavení NNO v Evropské unii, prosadit větší podporu ekonomice NNO a otevřít prostor tzv.
sociální ekonomice NNO (v širokém slova smyslu).
REALIZOVANÉ PROJEKTY
„Oponentura a doporučení k návrhům Národního rozvojového plánu České republiky a
Národního strategického referenčního rámce České republiky na léta 2007 – 2013, realizované
neziskových sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor“.
Tato veřejná zakázka získaná od Ministerstva pro místní rozvoj byla získána a realizována ve
spolupráci s Centrem pro komunitní práci (dále jen „CpKP“) od srpna 2005. Asociace NNO zodpovídala
za provedení informační kampaně projektu a spolupodílela se na konání kulatých stolů ve všech krajích
České republiky a na dalších celonárodních akcích, CpKP jako hlavní partner zodpovídal za ostatní
průběh a výstupy projektu.
Kulaté stoly v krajích proběhly ve dvou fázích:
1) první fáze (září – říjen 2005)
2) druhá fáze (leden – březen 2006)
V rámci informační kampaně se zástupci Asociace NNO zúčastnili všech seminářů a setkání k projektu
na celonárodní úrovni (11.8., 9.9., 21.11.2005, 16.1.2006).
Kromě toho Asociace NNO společně s CpKP provozovala webové stránky www.asociacenno.cz/regiony,
resp. www.cpkp.cz/regiony a e-mailovou konferenci. Podílela se rovněž na připomínkování všech
národních programových dokumentů a předkládání podnětů k diskusi o nich a k návrhům
opatření k realizaci příštího programovacího období.
V rámci projektu se konal také kulatý stůl s oborovými asociacemi NNO 23.3.2006, kterého se zúčastnili
zástupci 32 sdružení. Se závěry tohoto setkání bude Asociace NNO dále pracovat a bude s oborovými
asociacemi udržovat další kontakty s cílem prohloubení spolupráce s nimi až po jejich případné členství
v Asociaci NNO.
Pro řízení projektu je ustavena společná Řídící skupina tvořená třemi zástupci každého z partnerů
projektu (ze strany Asociace NNO jsou členy Karel Schwarz, Oldřich Čepelka a Jan Mandys – původně
Markéta Novotná a ze strany CpKP Roman Haken, Miroslav Parvonič a Jana Svobodová). Řídící skupina
se sešla již pětkrát a řeší zásadní problémy vzájemné spolupráce. Ze strany Asociace NNO na realizaci
projektu spolupracovali (kromě výše jmenovaných a managementu) ještě Ladislav Krajdl, v počáteční
fázi Karel Liška a zástupci krajských uskupení NNO.
„ČR a NNO v období 2007 – 2013“
Tento projekt byl získán na základě výběrového řízení o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
informování NNO o přípravě na příští programovací období a ke sběru připomínek a návrhů
k programovým dokumentům a ke způsobu využívání evropských fondů nestátními neziskovými
organizacemi rozhodnutím Úřadu vlády ČR. V rámci tohoto projektu bylo v období od 1.10. do
15.12.2005 uskutečněno 6 kulatých stolů ve vybraných krajích (Brno, Hradec Králové, Liberec, Ostrava,
Plzeň, Ústí nad Labem), celostátní setkání v Pečkách k politice EU ve vztahu k venkovu a zemědělství,
dva letákové zpravodaje k akcím, internetové stránky a e-mailová komunikace.
Na realizaci projektu kromě pracovníků managementu Asociace NNO spolupracovali Oldřich Čepelka,
Ladislav Krajdl, spolupracovníci z krajských uskupení NNO v příslušných krajích a spolupracovníci
Národní observatoře pro rozvoj venkova.

4

Výroční zpráva

2005

KALENDÁŘ AKCÍ
Leden 2005:
- 10. jednal K. Schwarz s vedením Německého spolku pro veřejnou a soukromou péči neziskových
organizací v Berlíně
- 11. jednal K. Schwarz na Ministerstvu pro rodinu, seniory, mládež a ženy SRN v Berlíně o spolupráci
s německými NNO a jejich asociací
- 12. jednal K. Schwarz s ředitelem kanceláře Nadace Roberta Bosche v Berlíně Markusem Hippem o
případné podpoře českých NNO
- 18. se konalo 10. zasedání VV Asociace NNO, které promýšlelo hlavně další rozvoj Asociace NNO
- 18. poprvé zasedala Dozorčí rada Asociace NNO, která projednala Zprávu o hospodaření Asociace
NNO v roce 2004
- 25.-26. účast na výkonném výboru EAPN v Bruselu
- 28. jednání s ředitelem Kabinetu ministra Bureše JUDr. P. Camrdou na Úřadu vlády (K. Schwarz, M.
Berdychová)
- 31. Asociace NNO potvrdila zástupce NNO v monitorovacích výborech Iniciativy INTERREG III A pro
přeshraniční spolupráci a Bavorskem, Saskem, Polskem a Rakouskem
Únor 2005:
- 1. se konalo 4. zasedání rady Asociace NNO věnované přípravě 2. valné hromady Asociace NNO a
přijetí profesionálního koncepčního pracovníka Asociace NNO
- 8. podíl na přípravě zadání MMR pro zapojení veřejnosti, informování NNO a připomínkování
programových dokumentů, které vzniknou při přípravě na nové období EU po roce 2006 (8. a 14.
účast O. Čepelky na jednání pracovní skupiny CpKP)
- 15. se konalo 11. zasedání VV Asociace NNO, věnované především přípravě 2. valné hromady
Asociace NNO a přijetí profesionálního pracovníka Asociace NNO
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CO NEZISKOVÝ SEKTOR NABÍZÍ SPOLEČNOSTI
A CO OČEKÁVÁ A POTŘEBUJE OD VEŘEJNÉ SPRÁVY

Nestátní neziskový sektor a veřejná správa mají rozdílné role, odpovědnosti a zdroje. Oba sektory
však uznávají a sdílejí společné hodnoty:
 demokratická společnost, která oceňuje přínos neziskového sektoru a podporuje právo
jednotlivce svobodně se sdružovat s jinými,
 aktivní občanství, které zahrnuje nejširší možnou účast lidí na životě jejich komunit a které je
založeno na spoluodpovědnosti, toleranci, solidaritě a dobrém sousedství,
 rozmanitost zájmových skupin a občanských organizací včetně minoritních skupin,
 úsilí o poskytování kvalitních služeb všem občanům včetně opomíjených a ve společnosti
znevýhodněných,
 význam mezisektorové spolupráce, která odpovídá složitým potřebám společnosti a projevuje se
spoluprací na místní, regionální a národní úrovni,
 udržitelný rozvoj, který přiměřeně uspokojuje současné potřeby, aniž by ohrožoval šanci
budoucích generací na naplňování jejich vlastních potřeb.
Organizace neziskového sektoru přitom zajišťují především tyto činnosti:
většinou pružněji a levněji poskytují služby, které veřejná správa neprovádí nebo provádět nemůže,
zejména neformální pomoc a solidaritu lidem v nouzi, sociální a sociálně zdravotní péči, vzdělávání,
výchovu dětí a mládeže a péči o přírodní a kulturní dědictví,
vytvářejí pracovní místa a pomáhají lidem, aby snížili svou závislost na státu,
umožňují lidem, aby přirozeně a legitimním způsobem uplatňovali a uspokojovali své potřeby, zájmy
a záliby,
sledují dodržování lidských, občanských a dalších práv,
obohacují život místních společenství v obcích a ve městech,
zapojují veřejnost do přípravy rozhodnutí zastupitelských sborů,
usnadňují svobodný projev jednotlivců a skupin ve sféře veřejné politiky,
sledují veřejné dění a tím spoluvytvářejí a udržují demokracii na místní úrovni,
organizují dobrovolnou práci občanů k veřejnému prospěchu,
přivádějí do veřejně prospěšné činnosti soukromý kapitál,
uchovávají a rozvíjejí názorovou a věcnou rozmanitost společnosti a společenského života,
připívají k vyšší integritě místních komunit a celé společnosti.
Neziskový sektor se tak na životě a rozvoji společnosti podílí nezastupitelným způsobem. Od veřejné
správy neziskový sektor očekává a potřebuje:
1) Doplnit právní rámec fungování neziskových organizací – zejména
a) přijmout nový zákon o spolcích,
b) definovat statut veřejné (obecné) prospěšnosti organizace, který by obsahoval také možnost
daňových výhod jak pro organizaci, tak pro dárce - občany i firmy,
c) uzákonit možnost získat tento statut i obchodním společnostem, zejména společnostem
s ručením omezeným a veřejným obchodním společnostem.
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2) Změnit systém financování neziskového sektoru z veřejných zdrojů, což zahrnuje
a) dokončení převodu financování dalších činností a služeb z ministerstev na kraje,
b) zrovnoprávnění právních forem organizací v přístupu k veřejným zdrojům,
c) používání víceletých dotací, které odstraní finanční nestabilitu neziskových služeb (přelom roku).
3) Změnit daňový systém, který málo stimuluje jak dárce k poskytování příspěvků, tak neziskové
organizace k činnosti – zejména
a) přijmout zákon o právu občana – plátce daně z příjmu ze závislé činnosti připsat část daně ve
prospěch definovaným veřejně prospěšným organizacím (obdoba tzv. zákonů o 1 % v Maďarsku a
Slovensku, o připsanou sumu se organizacím může snížit dotace ze státního rozpočtu),
b) umožnit souhrnné zdaňování příjmů neziskových organizací (podobně jako u firem).
4) Zajistit, aby všechny organizace, zejména v oblasti kultury, vzdělání, sociálních a zdravotních
služeb, bez ohledu na svou právní formu a zřizovatele měly stejná práva a povinnosti
k provozování své činnosti.
5) Zvyšovat podíl neziskového sektoru na řízení využívání strukturálních fondů EU, zejména
a) podporovat účast neziskových organizací a občanských iniciativ na přípravě programových
dokumentů a na realizaci projektů v rámci operačních programů,
b) zajistit zastoupení nevládních neziskových organizací v národních a regionálních monitorovacích
výborech, příp. v řídících orgánech, které spolurozhodují o pomoci EU nebo na ni dohlížejí, v
poradních sborech ministrů apod.
6) Vytvořit národní fond (resp. krajské fondy) malých projektů nebo jiný vhodný nástroj pro
zajištění spolufinancování a průběžného financování projektů neziskových organizací z veřejných
zdrojů EU a ČR.
7) Vytvářet a posilovat partnerství veřejné správy a NNO - zejména
a) na různých úrovních (obec, kraj, republika), s různými partnery (regionální rozvojové agentury,
hospodářské komory, města, svazky obcí, kraje, ústřední orgány a další) a pro různé, většinou
dlouhodobé účely (spolufinancování projektů, sdružené projekty, spolupráce na rozvojových
dokumentech, příprava a schvalování programových dokumentů aj.) vytvářet společné výbory,
pracovní skupiny a jiné orgány,
b) zajistit, aby každý žadatel z veřejné správy (např. obec, kraj) před podáním žádosti o financování
vlastního záměru z veřejných zdrojů vyzval příslušné nestátní neziskové organizace ke spolupráci na
přípravě a realizaci svého projektu.
8) Podporovat tvorbu regionálních a celostátně působících informačních a poradenských
kapacit, které však již nebudou zaměřeny jen na podávání základních informací a na vzdělávací akce,
ale budou pomáhat s přípravou konkrétních projektů, organizovat účelová místní a regionální
partnerství, zprostředkovávat finanční pomoc z EU, vyhledávat další finanční zdroje a plnit další
funkce rozvojových agentur pro neziskový sektor.
9) Dále rozvíjet a podporovat sociální ekonomiku neziskového sektoru, tj. výrobu a služby, v nichž se
zaměstnávají společensky znevýhodněné skupiny občanů.
10)V souladu s principy regionální a strukturální politiky EU a s principy iniciativy EU LEADER, rozvíjet
místní komunity na základě partnerství s veřejnou správou a podnikatelským sektorem (pomocí
místních mezisektorových partnerství, pomocí společných projektů partnerů).
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11)Uznávat hodnotu dobrovolné neplacené práce jako nefinančního vkladu žadatele o příspěvek ze
strukturálních fondů EU, státního rozpočtu ČR a krajských rozpočtů.
12)Vytvořit další předpoklady pro obnovu a posilování občanské společnosti návrhem globálního
grantu pro období 2007-13.
13)Připravit a uzavřít úmluvu o partnerství mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou ( na
národní i krajské úrovni).
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3) Zpráva o hospodaření
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice
IČO: 71284109
DIČ: CZ71284109

Účetní závěrka
k 31.12.2005
(sestavená v souladu s §§ 3 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění)

ROZVAHA
Stav

Stav

k 1.1.2005

k 31.12.2005

Aktiva:
Dlouhodobý hmotný majetek
0,00 Kč
Pokladny
2 055,50 Kč
Účet v bance
109727,47 Kč
Krátkodobý finanční majetek celkem 111 782,97 Kč
Pohledávky u odběratelů
Ostatní pohledávky
Dohadné výnosy (pohledávky)
Pohledávky celkem
AKTIVA CELKEM

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

50 000,00 Kč
0,50 Kč
84 000,00 Kč
134 000,50 Kč

111 782,97 Kč

240 070,20 Kč

6 063,40 Kč
0,00 Kč
89 735,57 Kč
95 798,97 Kč

6 063,40 Kč
89 735,57 Kč
4 046,73 Kč
99 845,70 Kč

Pasiva:
Vlastní jmění
Fond rezerv
Výsledek hospodaření
Vlastní zdroje celkem
Závazky k dodavatelům
Přijaté zálohy
Závazky vůči pracovníkům
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky k Finančnímu úřadu
Dohadné účty pasivní
Ostatní závazky
9

14 525,00 Kč
6 109,00 Kč
85 435,70 Kč
106 069,70 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
1 984,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
14 000,00 Kč
0,00 Kč

76 131,50 Kč
750,00 Kč
22 653,00 Kč
3 415,00 Kč
19 452,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
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Krátkodobé závazky celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
Výdaje příštích období
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

15 984,00 Kč

122 401,50 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
111 782,97 Kč

14 525,00 Kč
3298,00 Kč
17 823,00 Kč
240 070,20 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Náklady:
Drobný hmotný evidovaný majetek
Drobný hmotný neevidovaný majetek
Kancelářské potřeby
Spotřebované nákupy celkem

Hlavní
činnost
14 525,00 Kč
741,50 Kč
10 261,00 Kč
25 527,50 Kč

Vedlejší hospodářská
činnost

0,00 Kč

Cestovné
Náklady na reprezentaci

537778,50 Kč
1 708,50 Kč

Poštovné
Telefony
Nájemné
Ekonomické služby
Propagace, internet, webové stránky
Kopírovací a tiskové služby
Ostatní služby
Služby celkem

454,50 Kč
15 207,00 Kč
41 183,00 Kč
7 200,00 Kč
14 697,00 Kč
22 500,00 Kč
203 914,50 Kč
305 156,00 Kč

0,00 Kč

90 048,00 Kč
5 183,00 Kč
95 231,00 Kč

0,00 Kč

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky
Náklady bankov. operací
Ostatní náklady celkem

60,00 Kč
858,60 Kč
918,60 Kč

0,00 Kč

Náklady celkem

482 320,10 Kč

0,00 Kč

Výnosy:
Výnosy z hlavní činnosti
Přijaté úroky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace ze stát. rozpočtu ČR

184 000,00 Kč
166,83 Kč
94 000,00 Kč
208 200,00 Kč

Výnosy celkem

486 366,83 Kč
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK)

4 046,73 Kč

2005

0,00 Kč

Adresa účetní jednotky: Asociace NNO, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 – Nové Město
Právní forma účetní jednotky: zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb.
(občanský zákoník) v platném znění
Předmět činnosti (podle Stanov Asociace NNO):
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.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 29.3.2006
Podpis statutárního zástupce:

PhDr. Karel Schwarz, předseda

11

otisk razítka

Výroční zpráva

2005

4) Informace o Asociaci NNO
Členství
K 31.3. Letohrádek Vendula, Lidé lidem, Naděje, Diakonie ČCE - Myslibořice, Společnost DUHA a počet
členských organizací tak byl 47.
Seznam členů k 31.12.2005:
Seznam členů Asociace NNO v ČR k 31.12.2005
Členské
číslo

Název organizace

1

Most k životu o.p.s.

3

HYJE Železná Ruda
Speciální domov mládeže
Chotěšice
Klub Hurá kamarád o. s.
SKP - centrum (Středisko
křesťanské pomoci v
Pardubicích)
DIAKONIE ČCE - středisko v
Rýmařově

4
5
7
8
10

Nadace CINDI

11

Omega Liberec

12
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

12

Statutární člen

Sídlo

e-malová adresa

Ing. Marcela
Trutnov 3 most.k.zivotu@volny.cz
Heršálková
Mgr. Miloslav Kulich Železná Ruda icmzruda@volny.cz
Mgr. Bohumil Šmíd
David Matýsek

Dymokury chotesice.škola@cbox.cz
Pardubice office@khk.cz

Mgr. Jan Vojvodík

Pardubice info@skp-centrum.cz

Marcela Staňková

Rýmařov

rymarov@diakoniecce.cz

Praha 10

kamil.provaznik@lf3.cuni.cz

Liberec 7

omega@tima-liberec.cz

Ústí nad
Labem

anouk@volny.cz

Prof.MUDr.Kamil
Provazník, CSc.
PhDr. Oldřich
Čepelka

Asociace neziskových organizací
PaedDr. Jan Eichler
Ústeckého kraje
Sdružení pro obnovu Řepice a
Karel Skalický
okolí
DIAKONIE ČCE - středisko Blanka
Karel Funk
Asociace tělovýchovných jednot a PaedDr. Jaroslav
sportovních klubů ČR
Němec

Strakonice sporaoko@seznam.cz

Písek
blankacce@cmail.cz
Praha 2 maradek@quick.cz
Vinohrady
Praha 2 Asociace pro mezinárodní otázky Bc. Antonín Berdych
antonin.berdych@amo.cz
Vinohrady
Svépomoc.sdružení rodičů a
Hradec
přátel zdravot.postižených dětí
Mgr. Věra Kosinová
daneta@braillnet.cz
Králové 2
DANETA
Diakonie husitská - STROM

Lenka Wienerová

Praha 5

diakonie-strom@volny.cz

Diakonie Evangelické církve
Praha - Horní
Ing. Jan Harbáček
harbacek@skphopo.cz
metodistické
Počernice
Středisko křesťanské pomoci
Praha - Horní
Ing. Jan Harbáček
harbacek@skphopo.cz
Horní Počernice
Počernice
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Praha 8 Jaroslav Paur
snncr@quick.cz
v ČR
Karlín
Ostrava Občanské sdružení MENS SANA
Mgr. Petra Paverová
menssana@menssana.cz
Poruba
Společnost pro zdravé rodičovství
Olga Gajičová
Praha 1 aperio@aperio.cz
Brněnská asociace nestátních
Jaromír Hron
Brno
hron.brno@ok.cz
neziskových organizací
Českomoravská provincie
Jitka Stanislava Olomouc - Sv.
Kongregace sester
cesmor2@volny.cz
Krňávková
Kopeček
Premonstrátek
Národní asociace pro rozvoj
PhDr. Antonín
Praha 1 beve@beve-rpic.cz
podnikání
Holubář
Sdružení Občanská společnost
František Molík
Náchod sos.nachod@seznam.cz
SOS Náchod
Asociace nevládních neziskových
MUDr. Darina
Karlovy Vary kosorinova@quick.cz
aktivit Karlovar. kraje
Kosorinová

Výroční zpráva
Praha 10 larynx@quick.cz
Vršovice
Mníšek pod
magdalena.ops@iol.cz
Brdy

33

Klub laryngektomovaných v ČR

36

Magdaléna, o.p.s.

37

Fond ohrožených dětí

38
40

Slezská diakonie
KAFIRA, občanské sdružení
Regionální informační a servisní
Bc. Ladislav Krajdl
Plzeň
středisko
Okr.organizace Sdružení pro
pomoc mentálně postiženým ČR
J. Vršková
Stochov
Kladno
SKOK - Spolek obor.konference
nestát.neziskových organizací
Praha 1 MUDr. Milena Černá
působících v sociální a zdravotně
Nové Město
sociální oblasti
Asociace nestátních neziskových
Ing. Robert Korselt
Liberec 3
organizací Liberec. kraje
Sdružení neziskových organizací
České
Jiří Šumský
České Budějovice
Budějovice
Centrum neziskových organizací
Leoš Kubový
Plzeň
Plzeň

41
42

43
44
45
47

Eva Svobodná

Ing. Martina
Berdychová
PhDr. Zdeňka
Praha 1 fodeti@volny.cz
Tesařová
Ing. Česlav Santarius Český Těšín ustredi@slezskadiakonie.cz
Jan Horák
Opava
jan.horak@kafira.cz

48

Občanské sdružení TRIANON

Viliam Šuňal

49

Asociace občanských poraden

Mgr. Hynek Kalvoda

50

Památková komora

Ing. Karel Liška, CSc.

51

Domov Sue Ryder, o.p.s.

52

TANEC PRAHA

54

Asociace humanitárních
organizací Moravskoslezského
kraje

55

ROSKA Brno - venkov

56
57
58
60

2005

skok@cbox.cz
kmoravkova@volny.cz
js.anis@seznam.cz
cnop.plzen@volny.cz

Praha 1

hkalvoda@adam.cz

Praha 6

liska-pakom@volny.cz

Mgr. Yvona
Kreuzmannová
Ing. Česlav Santarius

Ostrava

Jiří Kopáček

unhost@slunce.info

Český Těšín sunal@bioreh.cz

Praha 4 Michle
Praha 3 Žižkov

PhDr. Ivana Plechatá

riss.plzen@quick.cz

ivana.plechata@sue-ryder.cz
office@tanecpha.cz
ustredi@slezskadiakonie.cz

Zastávka u
kopackovi@volny.cz
Brna

Centrála informačních
technologií pro NNO v České
republice, o.p.s.
Unie evropských federalistů v ČR
Asociace pro podporu rozvoje
informačních center pro mládež v
České republice

Jiří Suk

Praha 4

info@centralait.cz

Dr. Libor Rouček

Rádlo

kaplan.ivo@post.cz

Mgr. Vlastimil
Kopeček

Praha 1

Koně pro Jizerské hory

Ladislav Klement

Lučany nad
Nisou

info@icmcr.cz

Na členských příspěvcích bylo vybráno 92.000Kč. Bylo projednáno a odsouhlaseno 9 žádostí o snížení
členského příspěvek.
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Orgány Asociace NNO
RADA
Karel Schwarz
Ladislav Krajdl
Martina Berdychová
Antonín Berdych
Oldřich Čepelka
Karel Liška
David Matýsek
Jiří Nastuneak
VÝKONNÝ VÝBOR ANNO:
PhDr. Karel Schwarz
Bc. Ladislav Krajdl
Antonín Berdych
Ing. Martina Berdychová
PhDr. Oldřich Čepelka
Jaromír Hron
Ing. Karel Liška, CSc.

předseda
místopředseda pro institucionální komunikaci
místopředseda pro vnější komunikaci
místopředsedkyně pro legislativu
místopředseda pro zahraniční vztahy
místopředseda pro vnitřní záležitosti
místopředseda pro hospodaření

Členové Výkonného výboru mají e-mail ve formátu: jmeno.prijmeni@asociacenno.cz
DOZORČÍ RADA

Antonín Holubář
Eva Svobodná
Květa Morávková
Jarmila Tomancová
Jaromír Hron
KANCELÁŘ ANNO:
Do 1.9.2005:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
tel: +420 224 872 221
Jana Plessingerová (vedoucí kanceláře)
Od 1.9.2005:
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Tel: +420 234 621 451
Email: info@asociacenno.cz
IČ:
71284109
Číslo účtu:
141 811 1001 / 2400
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