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Zápis z 5/2017 zasedání VV Asociace NNO 
12. října 2017 od 10:00 do 12:30 

Zasedací místnost Asociace NNO, Senovážné nám 24, Praha 1 
 

Přítomní:  M. Berdychová, K. Bauer, P. Břusková, J. Hron, A. Berdych  
Za DRK:  M. Sedláčková 
Omluven:  D. Žárský  
Zápis:   M. Berdychová 
Ověření:  P. Břusková 
 
1. Zahájení – S ohledem na termín finalizace MOZ-2 projektu z OPZ, na které nyní 

intenzivně pracují všechny zaměstnankyně kanceláře, souhlasí VV, aby zapisovatelkou 
dnešního jednání byla M. Berdychová. Jako ověřovatelka zápisu byla navržena a 
schválena P. Břusková. VV dále souhlasí s navrženým programem s tím, že bude 
upraveno pořadí projednávaných bodů dle následujícího zápisu. 

2. Informace o průběhu RV NNO dne 3. 10. 2017 
MB informovala o výzkumné studii ke stavu dárcovství, ze které vyplývají tyto trendy: 

 Počet členů spolků a členů střešních organizací v ČR trvale klesá 

 Objem individuálního dárcovství je stabilní, výše daru je průměrně 2000 Kč, proto 
nemá smysl navrhovat novelu zákona o dani z příjmů, případné sníženi % 
odpočtu by znamenalo řádově desetikoruny a nemělo tak velký význam 

 Významně vzrostl počet NNO podpořených ze státního rozpočtu, to však bylo 
způsobeno zejména změnou metodiky v oblasti sportu, nikoliv změnou dotačních 
výzev. Pro velké množství NNO jsou státní dotace i nadále nedostupné. 

Proběhla diskuse k 30% (resp. 15%) kofinancování státních dotací, které je pro většinu 
nevládních organizací bariérou podpory ze SR. ANNO ČR dlouhodobě bojuje proti této 
podmínce, MF i další resorty jsou zásadně proti. Je třeba otevřít tyto požadavky opět po 
volbách. PB jedná s Dr. Frištenskou o plnění Usnesení ze dne 14. července 2014 č. 583 
o Pravidlech spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů  
v programovém období 2014 až 2020, které v praxi není naplňováno.  

3. Projektový záměr k výzvě MMR pro NNO na rok 2018    
MB: návrh projektového záměru byl členům VV zaslán písemně. Jedná se o opakovanou 
žádost již 5. rokem, dojde k několika drobným změnám:  

 vzhledem k tomu, že k 30. 9. 2018 končí projekt OPZ, je třeba pokrýt některé 
běžné náklady příštího roku i z projektu MMR  

 do provozních nákladů zahrneme nájem 1 zasedací místnosti v 6. p., kde jsou 
dosud dvě volné. Větší již je uvedena v žádosti na RV NNO.  

 snižujeme počet seminářů a kulatých stolů, protože je problém všech NNO sehnat 
na takové akce posluchače či účastníky. Při stabilním požadavku na výši dotace 
musíme toto nahradit tvorbou komunikační platformy nevládních organizací a 
podnikatelů pro rozvoj sociálního podnikání. O toto téma je při našich letošních 
seminářích největší zájem. Narážíme na skutečnost, že podnikatelská sféra 
nerozumí NNO a naopak, proto chceme svolávat v regionech společné kulaté 
stoly a propojovat malé a střední podnikatele s NNO, které pracují v oblasti 
sociálního začleňování. 
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 finanční objem žádosti bude cca 1,500 tis. Kč, tedy obdobně jako v letošním roce. 
V jednotlivých položkách rozpočtu budou drobné přesuny podle toho, kolik 
budeme potřebovat na vybavení zasedacích místností, a nájem se službami  
a kolik na osobní náklady.  

 MMR zatím dotační výzvu nezveřejnilo, předpokládáme, že se tak stane do konce 
října 2017. 

Usnesení: Výkonný výbor souhlasí s projektovým záměrem na dotaci z MMR v objemu 
nákladů cca 1 500 000 Kč. (5 pro - 0 proti) 

Dále proběhla diskuse o problematice zajištění kofinancování ke státní dotaci z vlastních 
výnosů. Existuje možnost alikvotní část státní dotace vrátit, to však znamená automatické 
snížení prostředků i v dalších letech. Alternativou je uzavření smluv s NNO, se kterými si 
poskytujeme vzájemné služby dosud bezplatně na bázi spolupráce, a objem těchto 
služeb finančně vyjádřit a poté i uhradit. Členové VV doporučují vrátit MMR jen 
symbolickou částku a realizovat uvedené závazky na základě smluv se spolupracujícími 
NNO. 

4. Projektové záměry na grant HMP  

a) Osobnost NS 2018 

Projekt  "Osobnost NS 2018" bude podán ve stejném rozsahu a podobném znění jako  
v letech 2016 a 2017. 

Usnesení (konsensem): 
Výkonný výbor souhlasí s projektovým záměrem na dotaci z grantu HMP v objemu 
nákladů cca 85 000 Kč.  

b) Síťování NNO v Praze a Středočeském kraji 

Na HMP žádáme opakovaně na 2 akce celopražského významu, tedy na osobnost a na 
konferenci. V r. 2018 ale budeme pořádat 2 konference z OPZ, navíc je reálný problém s 
vysokou nabídkou konferencí ze strany NNO. Grant z HMP potřebujeme i kvůli 
kofinancování, využijeme proto této možnosti k realizaci dlouhodobého požadavku VV 
napomáhat rozvoji krajských všeoborových organizací. V r. 2007 byla založena 
Společná asociace NNO Prahy a Středočeského kraje, ta se ale po několika letech 
dobrovolné práce členů výboru dostala do stavu pasivity. Středočeské NNO narážely na 
to, že za hejtmanů z ČSSD (Rath, Patera) odmítal krajský úřad jakoukoliv spolupráci. 
Situace je však ovlivněna zejména specifickou geografickou polohou Prahy a SČK. 
Projekt bude podán v rozsahu 75 tis. Kč 

Usnesení (konsensem): 
Výkonný výbor souhlasí s projektovým záměrem na dotaci z grantu HMP v objemu 
nákladů cca 75 000 Kč.  

5.  Diskuse ke strategii ANNO ČR 
VV projednal aktualizovanou SWOT analýzu, která vyplynula ze společného 
projednávání strategie se členy VV dne 14. 9. 2017 a dále z porady zaměstnanců 4. 10. 
2017. VV doporučuje přesunout bod jednoleté dotační zdroje ze Slabých stránek do 
Hrozeb ve znění "Projektové financování, převážně jednoleté" a přidat "Kofinancování ke 
státním i evropským, dále pak doplnit do Příležitostí "Víceleté programové financování" 

Usnesení (konsensem): 
VV souhlasí s obsahem SWOT analýzy po doplnění navržených změn. Bere na vědomí, 
že se jedná o text, který bude dále rozpracován v přípravě Strategie ANNO ČR, ta po 
dokončení podléhá schválení VV. 
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6.   Rozprava ke kooptaci 7. člena VV 
Koncem září 2017 proběhlo hlasování per rollam, s výsledkem 3 : 3, takže nebyl nikdo 
zvolen. Toto hlasování se považuje za zrušené.  

AB: v této patové situaci existuje i možnost nekooptovat nikoho, mandát nového člena 
stejně platí jen do nejbližší VH. Jedná se o cca 7 měsíců, dle stanov je možně navrhnout 
jakoukoliv osobu 

JH: Doporučuje kooptovat někoho z krajských asociací.  

KB: Není dobré prosazovat kooptovaného člena "na sílu", preferuje konsensus 

PB: Nesouhlasí s přesunutím tohoto rozhodování z VV na VH. 

Závěr: bude nutné se k této otázce vrátit na příštím VV, je třeba navrhnout kandidáty 
znovu (nové i stávající) a jejich kandidaturu projednat v rozpravě. Seznam navržených 
kandidátů (po předchozím projednání s nominanty) zašle společně s pozváním na 6. VV 
ANNO předsedkyně. 

7.   Různé 
a) JH: Výzva z OPTP nebude otevřena krajským všeoborovým asociacím. Předkládá 
návrh písemného pověření své osoby, aby mohl o projektu vyjednávat jménem ANNO 
ČR. MB: V této situaci jsme byli už před rokem, pověření bylo zrušeno proto, že ANNO 
JMK nepředložila jasný záměr, který by mohl VV schválit. AB: Nelze začínat proces 
uprostřed. Nejprve je schválení záměru, poté podpis pověření. VV nemá tušení, co chce 
JH na MMR projednávat. JH: Podání projektu je vysoce prestižní záležitost, proto 
bychom na to neměli rezignovat. MB: Nebrání jakémukoliv členovi, aby se do výzvy 
přihlásil svým jménem a na své riziko. V této podobě výzvy projekt nepřináší realizátorovi 
žádné výhody, slouží výhradně potřebám MMR. Je financován "ex post", což znamená 
pro ANNO ČR úvěr ve výši 7 mil. Kč (po etapách a při délce proplácení by se jednalo cca 
o 3 mil. Kč). Je zde i značné riziko finančních sankcí, které by mohly ANNO ČR přivést k 
insolvenci a likvidaci. Žádný zodpovědný statutár nepodepíše jiné právnické osobě jakýsi 
bianco šek na takovou sumu, následky pochybení vždy ponese oficiální realizátor, což by 
byla střešní organizace ANNO ČR. Proto se také k realizaci zatím přihlásily pouze 2 
organizace (TI a ČŽL), ale dosud žádná klasická střecha. AB: podmínky výzvy jsou 
nastaveny problematicky, lze očekávat, že je MMR z důvodu nečerpání časem změní. 
Závěr: počkáme po volbách na ustavení nové vlády, pak můžeme s MMR dále 
vyjednávat. 

b) JH: Na žádost dnes omluveného DŽ informuje, že ANNOZK dosáhla úspěchu ve 
vyjednávání s krajem, při KÚ byl zřízen Výbor pro NNO, který vede náměstek hejtmana, 
D. Žárský je 1. místopředsedou. 

c) PB informuje o činnosti klastrové organizace SINEC (Klastr sociálních inovací  
a podniků) jako budoucího člena NCA, který by mohl blíže spolupracovat s ANNO ČR 
v oblasti sociálního podnikání. 

d) JH upozorňuje na aktivity p. Hakena, který zapojuje některé KA do projektu 
financovaného Spiralis. Projekt je v rámci CLLD a je určen zejména MAS, JH v tom vidí 
možné ohrožení naší pozice. MB: ANNO ČR nemůže ani nechce bránit jiným NNO  
v rozvoji jejich činnosti. Pokusů o vytvoření konkurenční sítě již bylo několik, většinou 
také skončily s projektem, ze kterého se čerpaly finance. 

 
 

 
Zapsala: M. Berdychová     Ověřila: P. Břusková 


