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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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1) Úvodní slovo K. Schwarze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezmála dvacet let již vyvíjejí 
české nevládní neziskové 
organizace své aktivity a 
poskytují služby v různých 
oblastech společenského 
života. Přispívají tak k rozvoji 
demokratické společnosti v České republice. 
Potěšitelné je, že při tom spolu stále více 
spolupracují při prosazování společných zájmů. 
Pátým rokem se na tom již podílí také Asociace 
nestátních neziskových organizací v České 
republice. Po jejím založení v roce 2003 se 
podařilo ji vybudovat jako akceschopný a 
uznávaný subjekt. 
 
V roce 2007 se za zájmy NNO výrazněji 
postavily také orgány veřejné správy. Asociace 
NNO v ČR při tom sehrála aktivní roli. Po 
parlamentních volbách v roce 2006 jednala 
v tomto smyslu se všemi demokratickými 
parlamentními stranami. Vláda obnovila činnost 
Rady vlády pro NNO a vytvořila nový poradní 
orgán pro legislativu a financování neziskových 
organizací. Kraje začaly spatřovat v NNO 
partnera, který napomáhá rozvoji regionů. Obce 
využívají kapacity NNO stále více při zajišťování 
veřejných služeb. 
 
V této společenské situaci nalezla své místo 
Asociace NNO jako advokát a mediátor 
společných potřeb a zájmů NNO. Poté, co 
během prvních let své existence formulovala své 
poslání a program a budovala svou vnitřní 
strukturu, v roce 2007 se soustředila na prioritní 
témata: vytvoření právního a ekonomického 
rámce fungování neziskových organizací, 
příprava na využívání fondů Evropské unie a 
posilování funkční kapacity a samosprávné role 
sítí NNO.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Po veřejném slyšení v Senátu 
Parlamentu ČR, které se konalo na 

sklonku  roku 2006, navázala 
Asociace NNO kontakty s mnoha 

senátory z celého politického 
spektra a s řadou poslanců a 

vládních činitelů. Klíčovým místem pro rozvoj 
partnerství mezi veřejnou 

správou a NNO je Rada vlády pro NNO, v níž 
má  Asociace své zástupce. Spolupráce probíhá 

i ve všech výborech této Rady. Kontakty byly 
navázány také s Asociací krajů ČR, Svazem 

měst a obcí ČR, Hospodářskou komorou, 
Agrární komorou, bankovními institucemi… 

Výčet subjektů, s nimiž Asociace v roce 2007 
spolupracovala je mnohem širší. Mezi nimi byly 
také neziskové organizace, které nejsou jejími 
členy, zejména některá  oborová sdružení a 
významná sdružení s celostátní strukturou. 

 
Asociace NNO v ČR nenaplnila zdaleka 

všechna svá předsevzetí a úkoly, ale 
nastartovala v roce 2007 proces, jehož 

výsledkem by mělo být zlepšení podmínek pro 
práci NNO, zejména kvalitnější právní prostředí. 
V tomto úsilí pokračuje Asociace NNO i nadále. 
Připravuje k tomu projekty, které zahrnují nejen 

pomoc neziskovým organizacím na národní 
úrovni, ale také na úrovni regionů. 

 
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval 
všem institucím, partnerským organizacím i 

jednotlivcům, kteří v roce 2007 Asociaci NNO při 
naplňování jejího poslání napomáhali. Věřím, že 

v další spolupráci s nimi bude v dalších letech 
dosaženo ještě lepších podmínek pro rozvoj 

neziskového sektoru v České republice. 
 

 
PhDr. Karel Schwarz, 

předseda Asociace nestátních neziskových 
organizací v České republice 
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1) Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 
 

 
Poslání Asociace NNO: 

 
Asociace nestátních neziskových 

organizací v České republice (ANNO ČR) je 
nepodnikatelským zájmovým sdružením 
právnických osob, které bylo založeno v roce 
2003. Stalo se tak po dlouhém a náročném 
procesu postupného rozvoje neziskového 
sektoru od počátku 90. let, kdy si celá řada 
nestátních neziskových organizací (NNO) 
uvědomovala nezbytnost vzájemné 
spolupráce a potřebu existence střešní 
organizace, která by definovala jejich 
společné potřeby a hájila jejich společné 
zájmy v ČR i na půdě EU.  

Členem Asociace NNO se mohou stát 
krajská všeoborová a oborová sdružení, jakož 
i jednotlivé neziskové organizace. V r. 2007 
sdružovala členská základna (viz kap. 6) více 

než 700 NNO (jednotlivě i prostřednictvím  
krajských sdružení). Posláním Asociace NNO 
v CR je prosazovat a obhajovat společné 
zájmy a potřeby celého neziskového sektoru, 
vytvářet prostor pro komunikaci a partnerství 
NNO navzájem i s ostatními společenskými 
subjekty (veřejnou správou, parlamentem, 
samosprávou, mezinárodními organizacemi, 
orgány EU, podnikateli, apod.) Nedílnou 
součástí činnosti Asociace NNO je také 
politický lobbying, prezentace společenského 
významu a úspěchů neziskového sektoru, 
definování jeho společných problémů a 
prosazování návrhů na  jejich řešení. 
Asociace poskytuje svým členům i ostatním 
subjektům platformu k výměně zkušeností a 
názorů, čímž vytváří prostor pro všechny 
neziskové organizace v České republice ke 
sbližování jejich stanovisek a zájmů a k jejich 
prezentaci na veřejnosti. 

 
 
Předmět činnosti (dle Stanov Asociace NNO): 

o Podporovat rozvoj demokratické společnosti, posílení jejího neziskového sektoru. 
o Koordinovat svoji činnost s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti 

posilování pozice neziskového sektoru. 
o Zajišťovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se 

státními orgány. 
o Zprostředkovávat informace a zkušenosti členským organizacím v dohodnutých 

oblastech. 
o Informovat veřejnost o NNO. 
o 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. 

o 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. 

o Prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy svých členů. 
o Připravovat své členy na podmínky činnosti NNO v souvislosti se 

vstupem ČR do EU. 
o Navrhovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v nichž je 

vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací. 
o Delegovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, do nichž 

bude ANNO ČR přizváno. 
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2) Činnost Asociace NNO v roce 2007  

 
 
Hlavní oblasti činnosti v roce 2007  
 

a) Příprava a realizace konference NNO s mezinárodní účastí 
Na konci roku 2006 proběhlo několik 

jednání se zástupci Asociace nestátních 
neziskových organizací Plzeňského kraje, 
kteří projevili zájem uspořádat konferenci 
NNO k problematice regionální spolupráce, 
využívání strukturálních fondů, sociální 
ekonomiky a dalších témat, týkajících se 
neziskového sektoru.  Tento záměr byl 
projednán s Ministerstvem pro místní rozvoj 

ČR, a to v lednu 2007. Výsledkem této 
iniciativy bylo konání celonárodní konference 
s mezinárodní účastí „NNO a fondy EU 2007 
– 2013“ za účasti místopředsedy Senátu 
Parlamentu ČR ing. Jiřího Šnebergera a pod 
záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. 
Petra Zimmermanna, které proběhlo v dubnu 
2007 v Plzni.  

 
b) Spolupráce s dalšími partnery a subjekty  

Jednání s CpKP vyústila v obnovení 
činnosti pracovní skupiny „NNO a regionální 
rozvoj“. Společně s Asociací NNO 
Libereckého kraje a CpKP proběhlo v červnu 
2007 třídenní pracovní setkání této pracovní 
skupiny. Ta definovala potřebu koordinace 
činnosti v rámci neziskového sektoru pro 
spolupráci s kraji, mikroregiony, obcemi a 
dalšími subjekty. Výsledkem jednání byla mj. 

nabídka Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 
nové Radě vlády ČR po NNO na uvedenou 
koordinační činnost, a to v partnerství CpKP a 
Asociace NNO v ČR. V druhé polovině roku 
byl tedy zpracován společný projektový 
záměr, který byl předložen MMR ČR jako 
výchozí materiál pro budoucí spolupráci a 
partnerství. 

 
c) Výbory Rady vlády pro NNO 

V druhé polovině roku byla zahájena 
činnost obnovených výborů Rady vlády pro 
NNO. Výbor pro EU byl informován o 
dosavadních aktivitách Asociace NNO v ČR. 
Na tomto základě bylo rozhodnuto uspořádat 
společné setkání členů Monitorovacích výborů 
za neziskový sektor, jež by vedlo k rozvoji 
spolupráce v dalším období. Výbor pro 

regiony začal svoji činnost těsně před koncem 
roku 2007, byl připraven, projednán a 
schválen plán práce na další rok i na celé 
funkční období tohoto orgánu. Svou práci 
zahájil i nově vzniklý Výbor pro legislativu a 
financování, jehož vznik iniciovala Asociace 
NNO v ČR. 

 
d) Seminář k přípravě občanského zákoníku 

Ve spolupráci s Asociací NNO 
Plzeňského kraje, Výborem pro legislativu a 
sekretariátem Rady vlády jsme pozvali 
jednoho z tvůrců nového Občanského 
zákoníku. Na semináři ve Strakově akademii 

představil Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš principy  
návrhu, zejména změny a úpravy, které se 
budou týkat neziskového sektoru. Byla 
dohodnuta také další spolupráce, která bude i 
nadále pokračovat. 

 
e) Monitorovací výbor OPPI 

„Operační program Podnikání a inovace“ 
byl prvním připraveným a schváleným 
operačním programem již počátkem roku 
2007. Proběhla celkem  tři jednání 
příslušného Monitorovacího výboru. 
S předstihem byla také připraveny výzvy k 
projektům, které byly bezprostředně po 

schválení programu EK vyhlášeny. Ačkoliv 
mají neziskové organizace mají v tomto 
programu poněkud omezený prostor, mohou 
se do uvedeného programu zapojit, a to nejen 
pokud získávají finanční zdroje na svou hlavní 
činnost také podnikáním.  
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f) Vnější prezentace: 

V duchu poslání Asociace NNO ČR se 
také v roce 2007 členové Rady, Výkonného 
výnoru managementu i sekretariátu zaměřili 
na prezentaci působení a výsledků činnosti 
představitelům veřejné správy a samosprávy, 
členům parlamentem, na půdě mezinárodních 
organizaci a orgánů EU, podnikatelské sféře 
apod. V zájmu zkvalitnění těchto výstupů 
proběhlo v Ostravě školení členů VV  na téma 
Tiskové zprávy s novinářem Petrem 
Bohušem. 

Byla udržována komunikace s 
členskými organizacemi prostřednictvím e-

mailové pošty a webové stránky Asociace 
NNO byly průběžně doplňovány  informacemi, 
klíčovými dokumenty a aktuálními zprávami. 

Dále byly provedeny úpravy ve vizuální 
identifikaci a zahájena komunikace o 
možných změnách webových stránek za 
účelem zlepšení jejich přehlednosti a zvýšení 
jejich atraktivity pro odbornou i laickou 
veřejnost.  

Součástí vnější prezentace bylo vydání 
výroční zprávy za rok 2006 a 2007  

 
g) Rozvoj spolupráce NNO v regionech a podpora začleňování územních 

seskupení do ANNO ČR: 
Místopředseda VV ANNO pro vnitřní 

vztahy Jaromír Hron sledoval vývoj uskupení 
zastupujících nevládní sektor  na krajské 
úrovni a to zejména na Moravě a ve východní 
části Čech. Navštívil kraj Vysočina, 
Olomoucký a Moravskoslezský, dále kraj 
Zlínský a Pardubický. Během roku proběhlo 
několik jednání jak s představiteli a 

zainteresovanými osobami z nevládních 
organizací, tak i s úředníky Krajských úřadů, 
jakož i s krajskými politiky. Nejzásadnější bylo 
jednání předsedy K.Schwarze a 
místopředsedy L.Krajdla v Ostravě 
s předsedou Rady Asociace krajů ČR ing. 
Evženem Tošenovským o spolupráci Asociaci 
NNO s Asociací krajů ČR. 

  
h) Realizované či probíhající projekty: 

Projekt česko-německé spolupráce, 
podpořený Česko-německým fondem 
budoucnosti byl prodloužen po jednání s 
ČNFB do 30.6.2007 (vytvoření sborníku z 
konference, přeložení českých textů do 
němčiny, přeložení německých textů do 
češtiny, příprava nabídky akcí NNO v obou 
zemích, finanční spolupráce při pokrytí 
nákladů projektu). 

Projekt STOP sociálnímu vyloučení, 
realizovaný na základě smlouvy s EAPN ČR a 

podpořený Evropskou komisí (porady garantů 
ve 3 regionech, příprava a zajištění expertních 
studií v regionech, příprava a provedení 
workshopů v regionech, shromáždění 
dokumentace z workshopů v regionech v 
listinné i elektronické formě, příprava závěrů 
workshopů, příprava podkladů pro konferenci 
v Opavě a účast na ní, příprava webových 
stránek projektu a jejich prozatímní umístění 
na webové stránky Asociace NNO). 

 
i) Další významné aktivity 

Byla vytvořena Pracovní skupina 
Asociace NNO pro regionální operační 
programy (vedoucí: Mgr. Květa Morávková, 
zástupce vedoucí: Bc. Ladislav Krajdl, 
členové: po jednom zástupci každého 
krajského sdružení NNO). 

Bylo připraveno složení Pracovní 
skupiny Asociace NNO pro legislativu, která 
bude pracovat paralelně k Výboru pro 

legislativu a financování Rady vlády ČR pro 
NNO od listopadu 2007 (vedoucí: Ing. Martina 
Berdychová, zástupce vedoucí: Ing. Karel 
Liška, CSc., členové: Mgr. Michal Bortel, 
Brno; JUDr. Veronika Lovritš, IQ Roma Servis 
Brno; Mgr. Tomáš Havlík, Poradenské a 
informační centrum, člen Výkonného výboru 
Asociace NNO Plzeňského kraje; Mgr. Ivana 
Indráková, Magdaléna, o.p.s.). 
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3) Podmínky pro další rozvoj neziskového sektoru v ČR 
 
 
 

Asociace NNO definovala okruhy 
problémů, které je nezbytné projednat 
s kompetentními orgány veřejné správy ČR 
týkající se právní, ekonomické a finanční 
oblasti. Rostoucí význam pro řešení těchto 

problémů má především budování partnerství 
mezi veřejnou správnou, podnikatelským 
sektorem a neziskovými organizacemi. 
Asociace NNO tak příznivě působí na rozvoj a 
efektivnější činnost občanské společnosti.  

 
Hlavní překážky rozvoje neziskového sektoru a okruhy problémů, které negativně působí 
na činnost NNO: 
  

 Nerovné postavení subjektů neziskového sektoru jako právnických osob: 
- dosud nejsou nastoleny rovné podmínky pro činnost a poskytování služeb 

bez ohledu na právní formu 
- chybí kvalitní právní úprava pro všechny neziskové organizace (státní, 

krajské, obecní, jiné) 
- neexistuje jasná právní úprava veřejné prospěšnosti (veřejného zájmu) 
- nízký podíl neziskových organizací na tvorbě právních předpisů, které se jich 

dotýkají,  
- poskytovatelé veřejných služeb nemají rovné podmínky pro čerpání dotací a 

příspěvků z veřejných zdrojů 
 

 Nejednotné ekonomické podmínky pro činnost neziskových organizací 
- není dostatečně vymezen prostor pro existenci sociálních podniků včetně 

právního rámce a pravidel pro jejich fungování v tržní ekonomice 
- daňové předpisy (a jejich výklad) pro všechny neziskové organizace jsou 

značně komplikované a nejednotné 
- podmínky pro čerpání dotací a příspěvků z veřejných zdrojů (od státu, krajů, 

obcí a z veřejných fondů) jsou zbytečně složité a administrativně náročné, 
přitom nejsou jednotné v rámci oborů ani jednotlivých územně správních 
celků 

- nejsou jednotné ani předpisy pro účetnictví všech neziskových organizací 
- informační povinnosti neziskových organizací jsou nejednotné a mnohdy 

zbytečně rozsáhlé 
- neexistuje běžné kontinuální a dlouhodobé (víceleté) financování veřejných 

služeb za předem daných podmínek, světlou výjimkou je několik krajských 
samospráv 

- chybí podpora pro vznik a činnost sociálních podniků (sociální ekonomiky) 
- dosud se neuznává hodnota dobrovolné práce jako vlastní podíl organizace 

na spolufinancování projektů 
 Efektivita čerpání finančních prostředků z fondů EU 

- neexistují upřesňující a závazné lhůty u státní správy pro administraci 
projektů, nejsou důsledně dodržovány lhůty všemi účastníky při schvalování 
a administraci projektů 

- termíny pro administraci projektů nejsou zpřístupněny i konečným příjemcům 
v písemné podobě  

- systém řízení a monitorování programů není  vždy pružný a efektivní 
- zařazování neziskových organizací do režimu veřejné podpory dle pravidla 

„de minimis“ (např. je nezařazovat při financování z veřejných zdrojů) 
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- je žádoucí transparentní a efektivní průběžné, popřípadě zálohové 
financování projektů realizovaných kapitálově slabými žadateli včetně 
neziskových organizací 

- je nezbytné maximálně zjednodušit systém implementace a administrace 
programů 

- není zajištěno odpovídající zastoupení neziskových organizací v pracovních 
orgánech a monitorovacích výborech jednotlivých programů 

 Rozvoj partnerství veřejné správy, podnikatelského sektoru a neziskových organizací 
- dosud dostatečně nefunguje vzájemné partnerství a spolupráce veřejné 

správy na všech úrovních (státu, krajů, obcí) s nestátními neziskovými 
organizacemi i s podnikatelskými subjekty 

- odborná a organizační kapacita neziskových organizací v rámci obnovy a 
posilování občanské společnosti je stále nedostatečná 

- sítě neziskových organizací a koordinace jejich rozvoje na národní, krajské a 
oborové úrovni nejsou v potřebné míře vybudovány 

 
 Financování samosprávnosti NNO z veřejných rozpočtů na příslušných územně – 

      správních úrovních 
- zájmová sdružení NNO, koordinační a střešní oborové či územní asociace 

mají značně omezený přistup ke zdrojům na financování své činnosti. To je 
překážkou rozvoje spolupráce, koordinace a síťování NNO a negatovně 
ovlivňuje i celkovou kapacitu neziskového sektoru. 

     
   
Návrhy Asociace NNO na odstranění překážek rozvoje neziskového sektoru 
 

Zrovnoprávnění všech právních forem 
PO znamená zajištění rovných podmínek 
jednotlivých subjektů pro činnost a pro 
poskytování veřejných služeb bez ohledu na 
jejich právní formu a také pro čerpání dotací a 
příspěvků z veřejných rozpočtů. NNO 
potřebují pro svou činnost kvalitní legislativu, 
mj. také jasnou definici veřejné prospěšnosti. 
Je žádoucí aby se neziskový sektor aktivně 
podílel na  tvorbě právních předpisů, které se 
ho týkají. zejména vytvořením Výboru pro 
legislativu při Radě vlády pro nestátních 
neziskové organizace 

Aby bylo dosaženo sjednocení 
ekonomických podmínek pro všechny 
NNO, je třeba vymezit prostor pro existenci 
sociálních podniků, podporovat jejich vznik a 
činnost zjednodušit a sjednotit daňové 
předpisy, předpisy pro účetnictví, zjednodušit 
informační povinnosti NNO a podmínky pro 
čerpání dotací a příspěvků, umožnit 
kontinuální dlouhodobé financování veřejných 
služeb za předem daných a pro všechny 
poskytovatele rovných podmínek. 

Ke zvýšení aktivity čerpání finančních 
prostředků z fondů EU je potřeba nastolit 
pružný systém řízení a monitorování projektů, 

což by vedlo ke zjednodušení systému jejich 
implementace a administrace. Dále jasně 
stanovit závazné lhůty pro administraci 
projektů u orgánů státní správy, které by byly 
uvedeny ve smlouvách s konečnými příjemci 
dotací. Zároveň považujeme za žádoucí 
prosadit zastoupení NNO v pracovních 
orgánech a monitorovacích výborech 
jednotlivých operačních programů. 

V zájmu dalšího  rozvoje neziskového 
sektoru a celé občanské společnosti je 
potřebné zajistit zdroje financování 
samosprávnosti NNO (územní a oborová 
seskupení) z veřejných rozpočtů na 
příslušných úrovních veřejné správy.  

Asociace NNO přikládá velký význam 
budování partnerství veřejné správy, 
podnikatelského sektoru a neziskových 
organizací. Na tomto partnerství se aktivně 
podílí posilováním vzájemné spolupráce, 
budováním odborné a organizační kapacity 
NO, podporou tvorby jejich sítí a koordinací 
jejich rozvoje na národní, krajské a oborové 
úrovni.  
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4) Rozvojové záměry a strategie ANNO ČR v dalším období 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociace NNO bude i v dalším období zejména: 
 

 usilovat o rovnoprávné postavení neziskového sektoru vůči veřejné správě i komerční 
sféře 

 

 navrhovat a projednávat zástupce neziskového sektoru do orgánů veřejné správy 
 

 sledovat transparentnost  výkonu veřejné správy a plnění veřejných příslibů politiků 
 

 podporovat 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¨ 
 

 v oblasti rozvoje členské základny Asociace NNO a komunikace s neziskovým 
sektorem: 

 

- podporovat 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  

- komunikovat s kontaktními 
osobami v krajích (z uskupení, 
z nichž by mohly vzniknout 
krajské asociace NNO) 

- podporovat vytváření neziskových 
informačních a poradenských 
agentur pro NNO  

- poskytovat stálý poradenský a 
informační servis 

- dokončit vybudování interaktiv-
ních webových stránek se 
zakódovanými informacemi pouze 
pro členy Asociace NNO 

- využít informace z členských 
organizací a jejich zveřejnění na 
webových stránkách Asociace 
NNO 

 
 v oblasti vnějších vztahů v rámci ČR i se zahraničím 

 

- vypracuje strategii PR Asociace 
NNO ve spolupráci s externími 
poradci (agenturou) 

- stanoví konkrétní kroky k většímu 
zviditelnění Asociace NNO 

- bude vydávat kvalitní informační a 
propagační materiály 

- naváže užší spolupráci s médii 

- bude udržovat a rozšiřovat 
kontakty s partnery v okolních 
zemích EU (Polsko, Slovensko, 
Maďarsko, Rakousko, Německo) 

- bude udržovat kontakt 
s Evropskou komisí a platformou 
evropských NNO (asociace 
asociací) 
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 v oblasti čerpání z fondů EU: 
 

- bude napomáhat NNO ve 
využívání fondů EU v období 
2007 – 2013 

- bude usilovat o  předfinancování 
projektů z evropských, národních 
a regionálních zdrojů v ČR 

- prosazovat své zástupce 
do monitorovacích orgánů 
jednotlivých operačních programů 
fondů EU 

 
 v oblasti ovlivňování legislativy: 

 

- připraví projekt k soustavnému 
ovlivňování legislativy pro NNO 

- v rámci tohoto projektu uzavře 
smlouvu s expertem který bude 
koordinovat tuto problematiku a 
vytvoří pod jeho vedením  

pracovní skupinu pro legislativu 
Asociace NNO 

- aktivně se zapojí do činnosti  
Výboru pro legislativu Rady 
vlády pro NNO 

 
 

 V oblasti činnosti orgánů Asociace NNO: 
 

- bude podávat projekty k zajištění 
kvalitní činnosti orgánů ANNO a 
jejího dalšího rozvoje 

- posílí  finanční stabilitu Asociace 
NNO vytvořením rezervního fondu 
s pravidelným doplňováním 
finančních prostředků 

 

- dokončí vybavení kanceláře 
Asociace NNO potřebnou 
technikou (PC-notebook, 
scanner, tiskárna včetně 
příslušenství) 

- dokončí databázi národních i 
zahraničních NNO a jejich 
národních i evropských sítí 

 
 
 
 

5) Členská základna a orgány ANNO ČR  
 
 
Členství 
K 31.12. 2006 členy Asociace nestátních neziskových organizací v České republice bylo 54 
organizací, jejichž seznam je přílohou č. 2 této výroční zprávy  Nově vstoupily tři organizace (v 
seznamu vyznačeny tučně), jedna organizace vystoupila. Na členských příspěvcích bylo v roce 
2007 vybráno 73.000 Kč.  
 
Orgány ANNO ČR: 
 

- Rada Asociace NNO: 
 

a) zvolení dne 26.4.2204 Valnou 
hromadou Asociace NNO: 

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

 
b) delegovaní krajskými všeoborovými 

sdruženími NNO: 
 PaedDr. Jan Eichler 
 Jaromír Hron 
 MUDr. Darina Kosorinová 

c) delegovaní národními oborovými 
sdruženími 

 MUDr. Milena Černá 



 
- Výkonný výbor Asociace NNO 

(zvolený dne 20.6.2006 Radou Asociace NNO): 
 

 PhDr. Karel Schwarz, předseda 
 Bc. Antonín Berdych, l. místopředseda pro komunikaci s veřejnou správou 
 Ing. Martina Berdychová, místopředsedkyně pro legislativu 
 Jaromír Hron, místopředseda pro vnitřní záležitosti 
 Ing. Karel Liška, CSc., místopředseda pro hospodaření 
 Bc. Ladislav Krajdl, místopředseda pro komunikaci s ostatními partnery 

Mgr. Petra Kluzová, místopředsedkyně pro propagaci a public relations (od února 
2007) 

 

Výčet kompetencí a odpovědnosti členů Výkonného výboru Asociace NNO tvoří 
přílohu č. 3 této výroční zprávy 

 
- Dozorčí rada Asociace NNO 

(zvolená dne 26.4.20006 Valnou hromadou Asociace NNO): 
 Mgr. Květa Morávková, předsedkyně 
 Leoš Kubový, místopředseda 
 PhDr. Antonín Holubář 
 Helena Kobylková 
 Kateřina Vincourková 
 

- Sekretariát  
 

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR 
Miriam Junová, vedoucí kanceláře 
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 
tel: 234 621 451 
e-mail: info@ asociacenno.cz 
http://www.asociacenno.cz/ 
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6) Zpráva o hospodaření 

 
 
 
 
 
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice 
 IČO: 71284109 
 DIČ: CZ71284109 
 

Účetní závěrka k 31.12.2007 
(sestavená v souladu s §§ 3 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění) 
 
ROZVAHA 
 
     Stav    Stav 
     k 1.1.2007  k 31.12.2007 
 
Aktiva: 
Pokladny     28 434,32  Kč  73 333,86  Kč 
Účet v bance     13  822,83  Kč  205 459,93  Kč 
Krátkodobý finanční majetek celkem    42 257,15  Kč  278 793,79  Kč 
 
Pohledávky u odběratelů   42 540,00  Kč  97 161,00  Kč 
Ostatní pohledávky   491,00  Kč  53,00  Kč 
Náklady příštích období   416,00  Kč  0,00  Kč 
Dohadné výnosy (pohledávky)  140 000,00  Kč  41 072,50  Kč 
Pohledávky celkem   000 000,00  Kč  138 286,50  Kč 
 
AKTIVA CELKEM    225 704,15  Kč              417 080,29  Kč 
 
 
Pasiva: 
Vlastní jmění     6 063,40  Kč  6 063,40  Kč 
Fond rezerv     93  782,30  Kč  115 266,75  Kč 
Výsledek hospodaření               21 484,45  Kč  18 759,03  Kč 
Vlastní zdroje celkem              121 330,15  Kč  140 089,18  Kč 
 
Závazky k dodavatelům   84 999,00  Kč  164 953,09  Kč 
Přijaté zálohy              0,00  Kč   750,00  Kč 
Závazky vůči pracovníkům   8 494,00  Kč  0,00  Kč 
Závazky k institucím sociálního zabezpe- 
čení a zdravotního pojištění   4 750,00  Kč  0,00  Kč 
Závazky k Finančnímu úřadu  456,00  Kč  0,00  Kč 
Dohadné účty pasivní   1 267,50  Kč  0,00  Kč 
Ostatní závazky              00,00  Kč  111 288,02  Kč 
Krátkodobé závazky celkem           99 966,50  Kč  276 991,11  Kč 
 
Výdaje příštích období   4 407,50  Kč  0,00  Kč 
Jiná pasiva celkem   4 407,50  Kč  0,00  Kč 
 
PASIVA CELKEM    225 704,15  Kč              417 080,29  Kč 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 
     Hlavní      Vedlejší 
hospodářská 
     činnost   činnost 
Náklady: 
Drobný hmotný evidovaný majetek  0,00  Kč 
Drobný hmotný neevidovaný majetek 121,00  Kč 
Kancelářské potřeby   3 706,50  Kč 
Spotřebované nákupy celkem  3 827,50  Kč  0,00  Kč 
 
Spotřeba energie    5 077,40  Kč  0,00  Kč 
Cestovné                  90 744,22  Kč  0,00  Kč 
Náklady na reprezentaci   1  507,50  Kč  0,00  Kč 
 
Poštovné     1 000,00  Kč 
Telefony     16 760,13  Kč 
Nájemné     89 768,00  Kč 
Ekonomické služby   27 700,00  Kč 
Propagace, internet, webové stránky              11 784,50  Kč 
Kopírovací a tiskové služby   53 769,00  Kč 
Ostatní služby    676 771,89  Kč 
Služby celkem               877 553,52  Kč   0,00  Kč 
 
Mzdové náklady                 52 323,00  Kč 
Sociální a zdravotní pojištění  18 312,00  Kč 
Osobní náklady celkem                70 635,00  Kč  0,00  Kč 
 
Daně a poplatky    1 050,00  Kč 
Kurzové ztráty    448,10  Kč 
Náklady bankov. operací   3 850,65  Kč 
Jiné náklady     2 400,00  Kč 
Ostatní náklady celkem   7 748,75  Kč  0,00  Kč 
 
Náklady celkem    1 097 044,49  Kč  0,00  Kč 
 
Výnosy: 
Výnosy z hlavní činnosti             933 746,44  Kč 
Přijaté úroky     271,97  Kč 
Kurzové zisky     24,00  Kč 
Přijaté příspěvky od ČNFB   100 000,00 Kč 
Ostatní přijaté příspěvky   029 161,13 Kč 
Přijaté členské příspěvky   52 600,00  Kč 
 
Výnosy celkem            1 115 803,54  Kč  0,00  Kč 
 
 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK)      18 759,03  Kč  0,00  Kč 
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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: 29.3.2007 
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Příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled jednání a aktivit ANNO ČR v roce 2007: 
 
 Leden 2007 

o 9.1. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO 
o 9.1. předseda a místopředseda L. Krajdl jednali s vrchní ředitelkou Sekce Evropské 

unie ing. Lumírou Kafkovou o další spolupráci Asociace NNO s MMR po veřejném 
slyšení v Senátu PČR, kterého se ing. Kafková aktivně zúčastnila předneseným 
referátem 

o 12.-13.1. předseda jednal v Bruselu v Evropském parlamentu a v ústředí evropských 
NNO 

o 16.1. se předseda zúčastnil koordinační porady v ICN k projektu STOP, realizovaném 
pro EAPN ČR 

o 16.-18.1. se Miriam Junová zúčastnila porady v Kolíně nad Rýnem v Německé charitě 
k budoucí spolupráci evropských NNO v rámci programu PROGRESS 

o 19.1. se předseda zúčastnil zasedání Výkonného výboru Asociace NNO Plzeňského 
kraje k přípravě celonárodní konference s mezinárodní účastí „NNO a fondy EU 2007 
– 2013“ v Plzni 

o 23.1. zasedala Rada Asociace NNO 
o 24.1. jednal předseda se zástupcem velvyslance Nizozemského království o 

spolupráci českých a nizozemských NNO a o připravovaném programu MATRA K pro 
projekty třístranné spolupráce českých NNO (s partnery v Nizozemí a v třetí zemi 
mimo EU z vybraného seznamu) 

o 25.1. se předseda zúčastnil Valné hromady EAPN ČR v Brně 
 
Únor 2007 

o 6.1. poskytl předseda rozhovor pro časopis Hospodářské komory ČR 
o 13.2. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO 
o 13.2. jednali předseda a místopředseda L. Krajdl s vrchní ředitelkou Sekce Evropské 

unie ing.Lumírou Kafkovou a ředitelem odboru ing. Daňkem o uspořádání celonárodní 
konference s mezinárodní účastí „NNO a fondy EU 2007 – 2013“ v Plzni 

o 14.2. se předseda zúčastnil zasedání Přípravného výboru celonárodní konference 
s mezinárodní účastí „NNO a fondy EU 2007 – 2013“ v Plzni 

o 16.2. se sešli partneři projektu česko-německé spolupráce v Praze 
o 22.2. jednal předseda na Zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu 
o 23.2. přijal předsedu v Bruselu PhDr. Vladimír Špidla, člen Evropské komise 
o 27.2. se konala porada se zástupci CpKP o další spolupráci na společném projektu 

k budování absorpční kapacity NNO a k jejich přípravě na využívání evropských fondů 
o 27.2. proběhlo pracovní jednání k přípravě konference v Plzni na MMR 

 
Březen 2007 

o 2.3. se předseda zúčastnil koordinační porady v ICN k projektu STOP, realizovaném 
pro EAPN ČR 

o 6.3. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO 
o 8.-9.3. se zástupce Asociace NNO zúčastnil v Bratislavě konference NNO zemí 

Višegradské čtyřky k přípravě a realizaci fondů EU v letech 2007 – 2013 
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o 9.3. jednal předseda v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 
o 9.3. jednal předseda s ministryní MUDr. Džamilou Stehlíkovou o další práci Rady vlády 

pro NNO, o zastoupení Asociace NNO v této Radě Bc. Antonínem Berdychem a o 
záměrech Asociace NNO při podpoře neziskového sektoru 

o 9.3. se předseda zúčastnil porady zástupců NNO s ministryní MUDr. Džamilou 
Stehlíkovou 

o 12.3. se předseda sešel v Ostravě se zástupci NNO v regionu a jednal s nimi o 
možnosti vzniku krajské asociace NNO 

o 16.3. se předseda zúčastnil porady partnerů česko-německého projektu v Drážďanech 
o 20.3. se předseda sešel k jednání s ing. Zuzanou Drhovou, poradkyní ministryně D. 

Stehlíkové 
o 21.3. se předseda zúčastnil semináře SKOK v Evropském domě v Praze k nezbytným 

změnám v legislativě platné pro NNO 
o 21.3. jednal předseda s místopředsedkyní Rady vlády ČR pro NNO a ředitelkou Fóra 

dárců mgr. Pavlínou Kalousovou o vzniku Výboru pro legislativu Rady vlády ČR pro 
NNO a o další spolupráci Asociace NNO s Fórem dárců 

o 23.2. se zástupci Asociace NNO zúčastnili zasedání Pracovní skupiny „NNO a 
regionální rozvoj“ na MMR 

o 23.2. proběhlo jednání zástupců Asociace NNO a zástupců CpKP ke konkretizaci další 
spolupráce a společného projektu, který bude podán na MMR 

o 30.-31.3. se předseda v Bari (Itálie) zúčastnil porady evropských NNO k postavení a 
legislativě NNO v EU 

 
Duben 2007 

o 3.4. PhDr. Oldřich Čepelka, člen rady Asociace NNO se zúčastnil zasedání Výboru pro 
EU Rady vlády ČR pro NNO 

o 3.4. Bc. Antonín Berdych, 1. místopředseda asociace NNO se zúčastnil zasedání 
Rady vlády pro NNO 

o 10.4. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO 
o 13.4. jednal předseda Asociace NNO s náměstky primátora a dalšími pracovníky 

statutárního města Plzně o jejich podpoře konference „NNO a fondy EU 2007 – 2013“ 
v Plzni 

o 14.4. se Jaromír Hron, místopředseda Asociace NNO zúčastnil krajského sněmu Unie 
neziskových organizací Olomouckého kraje v Olomouci 

o 16.4. jednal předseda s primátorem statutárního města Plzně o jeho podpoře 
konference „NNO a fondy EU 2007 – 2013“ v Plzni 

o 16.-17.4. předseda připravoval se zástupci Asociace NNO Plzeňského kraje 
celonárodní konferenci s mezinárodní účastí „NNO a fondy EU 2007 – 2013“ v Plzni 

o 22.-25.4. se uskutečnila celonárodní konferenci s mezinárodní účastí „NNO a fondy 
EU 2007 – 2013“ v Plzni za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR ing. Jiřího 
Šnebergera a pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna 

 
Květen 2007 

o 9.-10.5. jednal předseda v Bruselu s partnerskými NNO a s poslanci Evropského 
parlamentu  

o 14.5. jednal předseda se zástupkyní Čs. obchodní banky ing. Šnýdrovou o 
možnostech podpory NNO bankovním sektorem 

o 15.5. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO 
o 16.5. se předseda zúčastnil konference SKOK ke změnám legislativy 
o 17.5. se předseda zúčastnil koordinační porady v ICN k projektu STOP, realizovaném 

pro EAPN ČR 
o 22.5. byly předány výstupy z konference v Plzni na MMR 
o 30.5. dokončeno zpracování tezí projektu pro MMR na léta 2007 – 2013 
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Červen 2007 
o 5.6. se předseda zúčastnil v Bruselu konference Evropského parlamentu a EHSV 

k připravované směrnici EU o veřejných službách a jejím předpokládaném dopadu na 
NNO a setkal se při této příležitosti s komisařem PhDr. Vladimírem Špidlou 

o 6.6. se Antonín Berdych, 1. místopředseda zúčastnil porady na Ministerstvu financí ČR 
o 7.6. předseda přijal předsedu Křesťanského svazu seniorů, který se zajímal o 

spolupráci a členství v Asociaci NNO 
o 11.6. předseda diskutoval se skupinou běloruských aktivistů NNO v sídle Asociace pro 

mezinárodní otázky v Praze 
o 12.6. předseda a místopředseda L. Krajdl jednali v Ostravě s předsedou Asociace 

krajů ČR hejtmanem ing. Evženem Tošenovským o spolupráci Asociaci NNO s 
Asociací krajů ČR 

o 12.6. předseda promluvil v Ostravě na semináři EAPN ČR k sociálnímu vyloučení, 
který spoluorganizovala Asociace NNO 

o 13.6. zasedal v Ostravě Výkonný výbor Asociace NNO, jehož členové se zúčastnili 
školení PR a sešli se s místostarostou centrální městské části Moravská Ostrava 

o 14.-15.6. se uskutečnilo v Kokořínském údolí výjezdní zasedání Pracovní skupiny 
„NNO a regionální rozvoj“, vznikla tam Pracovní skupina Asociace NNO pro regionální 
operační programy 

o 21.6. se předseda zúčastnil v Brně semináře EAPN ČR k sociálnímu vyloučení, který 
spoluorganizovala Asociace NNO 

o 21.6. jednal předseda v Hranicích na Moravě s Romanem Hakenem z CpKP a s O. 
Čepelkou o rámci spolupráce při podání a realizaci projektu na MMR 

o 25.6. vedení Asociace NNO společně s vedením CpKP Střední Čechy se dohodli na 
znění projektového záměru na období 2007 – 2013 pro MMR 

o 25.6. se předseda zúčastnil koordinační porady v ICN k projektu STOP, realizovaném 
pro EAPN ČR 

o 27.6. předseda a vedoucí kanceláře M. Junová jednali s předsedou České rady dětí a 
mládeže P. Trantinou a webmasterem ČRDM P. Molkou 

o 28.6. se M. Junová zúčastnila v Praze semináře EAPN ČR k sociálnímu vyloučení, 
který spoluorganizovala Asociace NNO 

 

Červenec 2007 
o 25.7. předseda a místopředseda L.Krajdl jednali na MMR  
o 25.7. se předseda zúčastnil zasedání správní rady Globálního grantu NROS, do níž 

byl jmenován 
o 25.7. se předseda zúčastnil přípravné schůzky Výboru pro legislativu a financování 

Rady vlády ČR pro NNO 
o 31.7. se sešla v Praze Pracovní skupina Asociace NNO pro regionální operační 

programy 
 

Srpen 2007 
o 22.8. předseda a místopředseda L.Krajdl jednali s vedoucí Sekretariátu rady vlády pro 

NNO o spolupráci při setkání zástupců oborových sdružení NNO a při semináři k 
občanskému zákoníku 

o 22.8. předseda a místopředseda L.Krajdl jednali na MMR s ředitelkou odboru SROP 
ing. Kafkovou  

o 28.8. se 1. místopředseda Antonín Berdych a člen Rady Asociace NNO Oldřich 
Čepelka zúčastnili zasedání Výboru pro EU Rady vlády ČR pro NNO 

o 28.8. se konala se interní porada vedení Asociace NNO k aktuálním úkolům 
 

Září 2007 
o 4.9. předseda a místopředseda L.Krajdl jednali na MMR se ředitelem odboru 

strukturálních fondů  ing. Braunem 
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o 11.9. předseda a 1. místopředseda Antonín Berdych se zúčastnili zasedání Rady 
vlády ČR pro NNO 

o 25.9. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO 
o 25.9. předseda se zúčastnil přípravné schůzky Výboru pro legislativu a financování 

Rady vlády ČR pro NNO, při níž proběhlo výběrové řízení na tajemníka výboru 
 

Říjen 2007 
o účast zástupců Asociace NNO na konferenci SKOK a EAPN ČR k sociálnímu 

začleňování v Evropě, Opava (příprava a  koordinace) 
o zasedání Rady Asociace NNO v ČR 
o setkání předsedy s redaktorem Hospodářských novin 
o účast předsedy na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády ČR pro 

NNO 
o sešla se Pracovní skupina Asociace NNO k regionálním operačním programům 
o 15.-18.10. se předseda zúčastnil Evropského kulatého stolu NNO v rámci 

portugalského předsednictví, Ponta Delgada – Azorské ostrovy, Lisabon, Portugalsko 
o 21.-22.10. účast předsedy na zasedání Sítě pro evropskou politiku a financování NNO, 

Berlín, Německo 
o jednání v Německém spolku pro veřejnou a soukromou péči, Berlín, Německo (o 

spolupráci při vytváření podmínek pro činnost NNO v EU) 
o jednání předsedy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v poslaneckém klubu ODS 
o konzultace s pracovníkem Centra pro výzkum neziskového sektoru 
o 26.-27.10. účast předsedy na poradě a školení národních sítí NNO v EU k budování 

kapacity NNO, Brusel, Belgie 
o zasedání Výkonného výboru Asociace NNO v ČR 

 

Listopad 2007 
o jednání zástupců Asociace NNO s pracovníky odborů evropských fondů a komunikace 

Ministerstva pro místní rozvoj 
o účast předsedy na zasedání Pracovní skupiny pro služby NNO ve veřejném zájmu při 

Platformě evropských NNO, Budapešť, Maďarsko 
o 8.-10.11. účast předsedy na Výročním zasedání evropské sítě EAPN, Budapešť, 

Maďarsko 
o předseda jednal s předsedou Výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dr. 

Tejcem (ČSSD) 
o účast předsedy na zasedání Výkonného výboru EAPN ČR 
o účast předsedy na zasedání Rady vlády ČR pro NNO a na poradě ke Koncepci 

rozvoje NNO 
o účast zástupců Asociace NNO na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady 

vlády ČR pro NNO (včetně semináře k novému občanskému zákoníku s prof. Eliášem, 
předsedou Komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu občanského zákoníku) 

o jednání K. Schwarze a L. Krajdla s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR ing. 
Šnebergerem o legislativních prioritách NNO včetně záměru konference v Senátu  

o předseda jednal s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR dr. Liškou 
o jednání na Ministerstvu financí ČR 
o účast předsedy na Valné hromadě EAPN ČR 
o jednání předsedy se senátory ODS v Senátu Parlamentu ČR 
o jednání předsedy se senátory ČSSD v zasedání klubu ČSSD v Senátu Parlamentu ČR 

za předsednictví předsedkyně klubu senátorky Aleny Gajdůškové 
o účast zástupců Asociace NNO na zasedání Výboru pro regiony Rady vlády ČR pro 

NNO  
o Jednání zástupců Asociace NNO s pracovníky CpKP o další spolupráci a společném 

projektu (R.Haken, O.Marek, K. Schwarz, L.Krajdl) 
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Prosinec 2007 
o účast předsedy na zasedání Rady vlády ČR pro NNO 
o účast předsedy na zasedání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády ČR pro 

NNO 
o porada vedení Asociace NNO k přípravě nových projektů 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2   
 
 
 
 
 
 
 
Seznam členských organizací k 31.12.2007: 
 

Název organizace Čl. čís. Sídlo Webové stránky 
Asociace humanitárních organizací 
Moravskoslezského kraje 54 Ostrava  
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje 28 Brno www.rekojmk.cz 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Liberec. kraje 44 Liberec 3 www.annolk.cz 
Asociace nevládních neziskových 
aktivit Karlovar. kraje 32 Karlovy Vary   
Asociace neziskových organizací 
Ústeckého kraje 12 Ústí n. L. volny.cz/anouk           
Asociace občanských poraden 49 Praha 1 obcanskeporadny.cz 

Asociace pro mezinárodní otázky 19 Praha 2  
amo.cz, 
diplomacie.info 

Asociace pro podporu rozvoje 
informačních center pro mládež v 
České republice 58 Praha 1 http://icmcr.cz 
Asociace tělovýchovných jednot a 
sportovních klubů ČR 17 Praha 2  atjsk.cz 
Centrála informačních technologií 
pro NNO v České republice, o.p.s. 56 Praha 4 centralait.cz 
Centrum neziskových organizací 
Plzeň 47 Plzeň vplzni.city.cz/cnop 
Cerebrum2007, o.s. 67 Praha 3 cerebrum.cz 
Česká účetní rada 65 Praha 3  www.cur.cz 
Český svaz včelařů 64 Praha 1 www.vcelarstvi.cz 
DIAKONIE ČCE - středisko Blanka 16 Písek diakoniecce.cz 
DIAKONIE ČCE - středisko v 
Rýmařově 8 Rýmařov volny.cz/diakoniecce 
Diakonie Evangelické církve 
metodistické 22 Praha – Hor. Počernice umc.cz/diakonie 
Diakonie husitská - STROM 21 Praha 5   
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DOMINO- Centrum volného času 
dětí a mládeže a dalšího vzdělávání 63 Zlín 5 www.dominozlin.cz 
Domov Sue Ryder, o.p.s. 51 Praha 4  sue-ryder.cz 
Fond ohrožených dětí 37 Praha 1   
HYJE Železná Ruda 3 Železná Ruda sumavanet.cz 
KAFIRA, občanské sdružení 40 Opava kafira.cz 
Klub Hurá kamarád o. s. 5 Pardubice khk.cz 
Klub laryngektomovaných v ČR 33 Praha 10  larynx.cz 
Komunitní centrum  Říčany, o.p.s. 62 Říčany kcricany.org 
Kone pro Jizerské hory 60 Lučany nad Nisou upotoka.cz/sdruzeni  

Magdaléna, o.p.s. 36 Mníšek pod Brdy 
www.magdalena-
ops.cz 

Most k životu o.p.s. 1 Trutnov 3 mostkzivotu.cz 
Nadace CINDI 10 Praha 10   
Nádační ústav regionální 
spolupráce, o.p.s. 61 Olomouc www.nurs.cz 
Národní asociace pro rozvoj 
podnikání 30 Praha 1 narp.cz 
Občanské sdružení MENS SANA 25 Ostrava - Svinov menssana.cz 
Občanské sdružení TRIANON 48 Český Těšín  Ostrianon.cz 

Omega Liberec 11 Liberec 7 
tima-
liberec.cz/omega.html 

Památková komora 50 Praha 6 
volny.cz/karel.liska.pa
kom 

Prácheňské sanatorium 59 Písek alzheimercentrum.cz 
První Inovační a Rozvojové 
Občanské sdružení 69 Kladno www.piros.cz 
Regionální informační a servisní 
středisko 41 Plzeň   
ROSKA Brno - venkov 55 Zastávka u Brna  
Sdružení neziskových organizací 
České Budějovice 45 České Budějovice   
Sdružení Občanská společnost SOS 
Náchod 31 Náchod sosnachod.host.sk 

Sdružení pro obnovu Řepice a okolí 15 Strakonice 
home.tiscali.cz/sporao
ko 

SKOK - Spolek obor.konference 
nestát.neziskových org.působících v 
sociální a zdravotně sociální oblasti 43 Praha 1   skok.biz 
SKP - centrum (Středisko 
křesťanské pomoci v Pardubicích) 7 Pardubice skp-centrum.cz 
Slezská Diakonie 38 Český Těšín slezskadiakonie.cz 
Speciální domov mládeže Chotěšice 4 Dymokury   
Společnost pro zdravé rodičovství 26 Praha 1 aperio.cz 
Středisko křesťanské pomoci Horní 
Počernice 23 Praha – Hor. Počernice umc.cz/skphopo 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR 24 Praha 8  snncr.cz 
Svépomoc.sdružení rodičů a přátel 
zdravot.postižených dětí DANETA 20 Hradec Králové 2 braillnet.cz/daneta 
Unie evropských federalistů v ČR 57 Rádlo   
Volné sdružení nevládních 
neziskových organizací v kultuře 
a umění 68 Praha 4   
Pozn. Tučně vyznačené organizace vstoupily do Asociace NNO během roku 2007. 
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Příloha č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělení kompetencí a odpovědnosti členů Výkonného výboru Asociace NNO: 
 
 
Místopředseda VVANNO pro komunikaci s 
veřejnou správou a se zahraničím: 
Bc. Antonín Berdych, zástupce Bc. Ladislav 
Krajdl 
(e-mail: antonin.berdych@asociacenno.cz, 
antonin.berdych@amo.cz; tel.: +420 224 813 
460 233, +420 374 839, mobil: +420 604 803 
185; AMO, Žitná 27, 110 00  Praha 1) 
 
Místopředseda VVANNO pro komunikaci s 
tuzemskými partnery (mimo veřejnou správu 
a členy Asociace NNO): 
Bc. Ladislav Krajdl, zástupce Jaromír Hron 
(e-mail: ladislav.krajdl@seznam.cz, 
ladislav.krajdl@asociacenno.cz; mobil: +420 
774 001 081, +420 775 986 313; RISS, 
Bzenecká 32, 323 00  Plzeň) 
 
Místopředseda VVANNO pro komunikaci s 
veřejností (public relations): 
Mgr. Petra Kluzová, zástupce Bc. Antonín 
Berdych  
(e-mail: p.kluzova@diakonickyinstitut.cz; tel.: 
+420 595 136 343, mobil: +420 731 629 526; 
Diakonický institut, Na Nivách 7, 737 01 
Český Těšín) 
 
Místopředseda VVANNO pro komunikaci 
se členy Asociace NNO (členské záležitosti, 
programy Valné hromady a Rady Asociace 
NNO): 
Jaromír Hron, zástupce Mgr. Petra Kluzová 
(e-mail: hron.brno@ok.cz; tel.: +420 541 215 
533, mobil: +420 608 252 423; Asociace 
nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje (BANNO), Kounicova 
944/3, 602 00  Brno) 

 
Místopředsedkyně VVANNO pro legislativu 
(právní a legislativní záležitosti): 
Ing. Martina Berdychová, zástupce Ing. 
Karel Liška, CSc. 
(e-mail: 
martina.berdychova@asociacenno.cz, 
berdychova@magdalena-ops.cz; tel.: +420 
318 599 124, mobil: +420 603 867 384; 
Magdaléna, o.p.s., Dobříšská 56, pošt. přihr. 
3, 252 10  Mníšek pod Brdy) 
 
Místopředseda VVANNO pro ekonomiku 
(hospodaření Asociace NNO a ekonomika 
NNO): 
Ing. Karel Liška, CSc., zástupkyně 
Ing.Martina Berdychová 
(e-mail: karel.liska@asociacenno.cz, liska-
pakom@volny.cz; tel.: +420 233 331 025, 
mobil: +420 606 785 067; Památková komora, 
Nikoly Tesly 8, 160 00  Praha 6) 
 
Předseda Asociace NNO (koordinace oblastí 
svěřených místopředsedům VVANNO, 
kanceláře Asociace NNO a dalších orgánů 
Asociace NNO, zajištění činností vyplývajících 
ze Stanov Asociace NNO): 
 
PhDr. Karel Schwarz, zástupce 1. 
místopředseda Asociace NNO Bc. Antonín 
Berdych 
(e-mail: karel.schwarz@asociacenno.cz, 
asociacenno@seznam.cz; tel.: 234 621 451, 
mobil: +420 602 616 632, fax: +420 
318591406; Asociace NNO, Senovážné nám. 
24, 116 47  Praha 1) 
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