
 

1 
 

Zápis z 1/2018 zasedání VV ANNO 
11. ledna od 10:00 do 12:30 

Zasedací místnost Asociace NNO, Senovážné nám 24, Praha 1 
 

Přítomní:  M. Berdychová (MB), J. Hron (JH), A. Berdych (AB), P. Břusková PB), J. 
Rudolf (JR) 

Za DRK:  M. Sedláčková 
Omluven:  D. Žárský (DŽ) 
Nepřítomen: K. Bauer 
Zápis:   J. Vocel (JV) 
Ověření:  P. Břusková 
 
1. Zahájení  

Zapisovatelem dnešního jednání byl navržen a jednomyslně schválen Jan Vocel. Jako 

ověřovatelka zápisu byla navržena a jednomyslně schválena P. Břusková. VV dále souhlasí  

s navrženým programem. 

2. Představení kooptovaného člena VV Ing. J. Rudolfa 

MB předložila tabulku výsledů hlasování per rollam z prosince 2017 ke kooptaci člena VV 

jako náhradu za H. Šnajdrovou, která rezignovala v září 2017. 5 členů VV bylo pro J. 

Rudolfa, 1 byl pro O. Rosenbergerovou. VV konstatuje, že pan J. Rudolf byl do tohoto 

orgánu zvolen řádně dle stanov ANNO ČR. 

 JR přestavil UNO Olomouc jako krajskou střechu a NNO, kde působí, tj. 

Československý ústav zahraniční, jež se zabývá mimo jiné podporou dětí krajanů 

žijících v zahraničí. 

 JJR dále konstatuje v Olomouckém kraji turbulentní poměry v přístupu regionálních 

politiků k neziskovým organizacím, nicméně krize nehrozí.  

 UNO sdružuje 300 organizací, 150 až 200 z nich platilo členské příspěvky. Podle JR 

jde o největší krajskou asociaci v České republice. 

3. Informace o dotaci RVNNO 

 MB upozornila, že Rada vlády nyní podléhá ministru spravedlnosti Robertu 

Pelikánovi. ANNO společně s Českou radou dětí a mládeže podaly na jednání 

RVNNO stížnost, že ze strany státu neprobíhá vymazávání nefungujících spolků. 

Ministr Pelikán přislíbil pomoc, která se však neobjevila ve zápisu z jednání. A. 

Berdych připomněl, že premiér Andrej Babiš při jednání o důvěře vládě sám prohlásil, 

že zpráva nebyla přijata. Výkonný výbor doporučuje, aby měl stát v přístupu 

k neziskovým organizacím ucelenější strategii.  

 RVNNO přidělila letos ANNO 432 tisíc Kč, což je o polovinu méně, než bylo 

požadováno. Žádost přitom obsahovala podrobný popis činností, včetně popisu práce 

zaměstnanců. Finance budou mimo jiné použity pro vybavení další kanceláře ANNO. 

Získání dotace je úspěchem vzhledem k tomu, že v r. 2017 byla žádost ANNO zcela 

vyřazena v důsledku chyby v zápisu rejstříkového soudu. 
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4. Nejbližší úkoly kanceláře počátkem r. 2018 

 MB konstatovala, že Všeoborová konference nebude v r. 2018 pořádána, obvyklý 

cyklus je 2 – 3 roky. Letos hodně výzev z OPZ končí, proto se pořádá příliš mnoho 

konferencí a seminářů, což ústí v boj o účastníky těchto akcí a jejich nedostatek.  

Atraktivní z nabídky ANNO jsou zatím pouze školení na sociální sítě a GDPR. 

Školení managementu již téměř nikoho nezajímá. Jinak návrh plánu vychází ze 

standardních činností a z podaných projektů. Konečnou podobu plánu lze však 

schvalovat až poté, co budeme znát výši podpory z MMR a MHMP, tj. někdy koncem 

března 2018. 

5. Návrhy členů VV k plánu činnosti Asociace NNO v roce 2018 

 MB konstatovala úbytek členů, vyjádřila snahu zmapovat všechny neziskové 

organizace, které mají s ANNO dobré zkušenosti. Práce ANNO by měla směřovat 

k posílení krajských organizací a k náboru nových členů.  

 Tajemník JV bude mít za úkol navázat kontakt s krajskými organizacemi. 

Problematické kraje jsou zejména Praha a Středočeský kraj, Královéhradecký kraj a 

Plzeňský kraj, které téměř nebo vůbec nefungují. Na obnovení aktivit krajských 

organizací naléhal také AB. 

 Podle MB jsou dvě koncepční cesty. Buď bude ANNO vykazovat kvalitní 

marketingovou komunikaci a zajímavou nabídku akcí, díky čemuž začnou neziskové 

organizace přistupovat do ANNO samy a následně budou vyzvány, aby se regionálně 

sdružily, nebo začne ANNO oslovovat neziskové organizace individuálně.  

 VV bere na vědomí návrh dnes omluveného DŽ na definitivní schválení strategie 

ANNO. To přichází v úvahu až poté, co bude známa výše dotačních zdrojů, tedy 

v termínu březen/duben 2018. 

 PB informovala o doporučení RVNNO (po konzultaci s MMR) zajistit si vlastní 

systémovou podporu pro spolufinancování nadnárodních rozvojových projektů ze 

strany NNO ve výši 15 %. Dle jejich sdělení není spolufinancování ze státního 

rozpočtu možné z důvodu, že se jedná o neinvestiční projekty s objemově menším 

rozpočtem, a právě proto je požadován vklad žadatelů ve výši 15 % z vlastních 

zdrojů. Očekává se, že příjemci mají dostatečně silné organizační a finanční zázemí 

pro úspěšnou realizaci podpořených projektů. PB toto pokládá za diskriminaci NNO a 

neplnění Usnesení vlády ČR ze dne 14. července 2014 č. 583. Doporučila, aby se 

ANNO dále věnovala možnosti získání státního příspěvku pro NNO, aby se české 

NNO mohly do těchto typů mezinárodních projektů ve větší míře zapojovat a přinášet 

tak české společnosti nové hodnoty v oblastech svých specializací.    

6. Informace o personálních změnách v kanceláři Asociace NNO 

 ANNO přijalo nového tajemníka Jana Vocela, jenž by časem mohl přestoupit do 

marketingové oblasti. Kancelář ANNO také připravuje nové uspořádání místností, 

přibude další kancelář namísto stávající zasedačky, která bude přesunuta do 

sousední nové místnosti.  
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7. Termín příštího zasedání VV 

 Termín dalšího zasedání byl schválen na čtvrtek 15. 2. 2018 v 10:00. 

 

8. Různé 

 MB přijala pozvání na besedu s Jiřím Drahošem, kterou pořádalo AVPO (mají 

odborníky na politický marketing, p. Šedivého a bývalou poslankyni Kohoutovou). M. 

Berdychová svým představením ANNO zaujala Jiřího Drahoše, který za jedinou 

zastřešující organizaci NNO pokládal AVPO.  

 JH upozornil na trend v individuálních dotacích v Jihomoravském kraji. Dotace 

nesmějí být využity na mzdy a dohody o provedení práce. Výkonný výbor se shodl, 

že pro nadcházející období je třeba najít silnou společnost, či mecenáše, díky nimž 

by se rozšířily aktivity ANNO. Stále je nutné pracovat na tom, aby tito sponzoři 

chápali důležitost síťování neziskových organizací. Na projekty jednotlivých 

organizací je možno získat financování, ale střešní organizace tyto zdroje nemají. Je 

to opět systémový deficit. 

 JR vyjádřil nedůvěru v možnost sponzoringu z privátního sektoru. Navrhl, ať ANNO 

požádá o podporu přímo z rozpočtu MMR s žádostí a odůvodněním v rozmezí 3–5 

milionů Kč. ANNO by jim předložila aktivity, které nabízí a které může zabezpečit. 

 MB ocenila tento návrh a požádala JR o spolupráci s přípravou žádosti na MMR. 

 Vzhledem k tomu, že na MMR je třeba řešit více témat, MB a PB projednají termín 

návštěvy u ministryně Dostálové. 

 

V Praze, dne 11. 1. 2018 
Zapsal: Jan Vocel 
 
 
 
Ověřila: P. Břusková 
 
 
 
 

 

 


