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Zápis č. 3/201 z jednání Výkonného výboru Asociace NNO v ČR  
 

Datum konání: 6. 5. 2015 
Přítomni: M. Berdychová, P. Břusková, K. Bauer, A. Berdych, J. Hron 
Omluveni: H. Šnajdrová, D. Žárský 
Pracovníci kanceláře: R. Manhartová, S. Konečný 
Zápisem pověřena R. Manhartová, ověřením P. Břusková 
 
Program: 

1. Stručné zhodnocení průběhu VH a základní úkoly pro VV  
2. Volba předsedy a místopředsedy/místopředsedů 
3. Transformace ANNO na spolek - změny stanov  
4. Rozpočet ANNO na r. 2015 
5. Plán činnosti VV a ANNO v r. 2015, finanční zabezpečení.  
6. Nová koncepce činnosti Pracovní skupiny NNO 
7. Různé 

 

 
1. Stručné zhodnocení průběhu VH a základní úkoly pro VV 

1.1 M. Berdychová vyzvala přítomné ke stručné reflexi průběhu VH ANNO: 

- Hron: Došlo k vyřešení problému s některými členy, VH proběhla dle jednacího řádu, podle stanov a 
je nenapadnutelná. Průtahy způsobilo především konfliktní vystupování úzké opoziční skupiny. VH 
nebyla dostatečně předjednaná. Je nutno aktualizovat a dodržovat jednací řád.  

- Berdych: Nově zvolený VV je složen z více než poloviny z dlouhodobých členů, je nutné se z 
minulosti poučit a zvolit lepší formu vedení a jednání, aby byl výbor akční a efektivnější. K tomu 
patří rychlé provedení změny stanov, aby byly co nejvíc funkční. Dále musíme pracovat na zlepšení 
jména organizace, dát vkusnou formou najevo to, že již jsme jiná organizace, než si o nás část 
veřejnosti i státní správy myslí. Nemůžeme zklamat důvěru těch, kteří nás zvolili. Musíme před ně za 
pár měsíců předstoupit a říct, že jsme udělali to, co jsme slíbili. 

- Břusková: Bylo promarněno mnoho času a energie na upřednostňování osobních zájmů před 
zájmem členů - neziskovek. Valná hromada má být výsledkem předjednaných akcí nikoliv místem 
konfliktů. V očích členů pak ANNO nemá dobré jméno, není divu, že členové nejsou aktivní. Toto se 
musí změnit, včetně zvýšení kapacity výkonného týmu, která není taková, aby se se svými členy 
stýkala častěji, aby jejich problémy mohly být přenášeny do VV a systémově řešeny. Proč  nebyl 
proveden audit při předávání funkce předsedy? 

- Berdychová: Evidence členů od předchozího vedení byla ve špatném stavu, po půlroční práci 
kanceláře se sotva podařilo dohledat, kdo je vůbec našim členem, zda či jakou vlastně vyvíjí činnost. 
Byl proveden vnitřní audit, který zjistil vnitřní dluh (80.000 Kč) a řadu pochybení v hospodaření v 
předchozím období, proto bylo nutno přistoupit nejprve ke konsolidaci stavu ANNO. Napjatá 
situace před VH neumožnila vše objektivně předjednat. Ukázalo se však, že ANNO může být zdravou 
organizací, zvítězila slušnost, demokratické principy a spravedlnost. Po VH jsem oslovila p. Hakena, 
poděkovala za jeho práci ve volební komisi a nabídla mu možnou budoucí spolupráce, na což 
nereagoval. Dále, mluvila jsem s M. Černou, která se omluvila se za to, že se nechala manipulovat p. 
Schwarzem. V důsledku sporů s EAPN prověřila finanční pohyby i v této organizaci. Uznává dluh vůči 
ANNO. Dohodly jsme se na budoucí korektní spolupráci.  

- Bauer: Průběh VH byl velmi dramatický, je možné se hádat ale zachovat si potřebnou důstojnost. 
Chování bývalého vedení na této VH však přímo odrazovalo přítomné členy od setrvání na VH. Nic 
takového se již nesmí opakovat.  
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- Hron: To je odpovídající pohled člověka, který nezná celou historii. Tento letitý problém mohla 
vyřešit pouze změna ve způsobu řízení této organizace, což tato VH přinesla.  

 
1.2 Budoucí činnost VV 
- Berdychová:  Prosím přítomné o stručnou představu, jak by VV měl fungovat. 

- Hron: navrhuji pracovat systematicky na prosazení společných zájmů členů a na získávání peněz. 
Měli bychom se radit o tom, jakým směrem se máme ubírat. Pokud si chce někdo dobrovolně vzít 
na starost nějakou oblast, můžeme to projednat, není však nutné rozdělovat portfolio aktivit do 
zodpovědnosti jednotlivých členů VV. 

- Berdych: Navrhuji se vůbec nezabývat přijetím JŘ pro VV, ale pracovat efektivně bez těchto 
formalit. Souhlasím s názorem J. Hrona. Pokud někdo z VV nabídne zodpovědnost za určité 
činnosti, bude to součástí zápisu a tudíž závazku daného člena.  VV je konzultačním a koncepčním 
orgánem, jednání by měla být stručná a efektivní. 

- Břusková: Dnes je důležité zvolit předsedu a statutárního zástupce, dále, jak často se budeme 
setkávat, o kterých věcech se bude hlasovat - např. schvalování aktivit vyžadujících financování ze 
zdrojů ANNO. Jasný program VV, zadávání úkolů a jejich kontrola, aktuální problémy atd.  

- Bauer: Důležité jsou peníze – jednak jak hospodaří asociace samotná, o tom bychom měli dostávat 
přehled průběžně, abychom včas mohli řešit různé situace. Dále to, jak může organizace peníze 
získat: granty, dotace, OP, atd. Měli bychom nominovat do odpovídajících orgánů své zástupce, 
kteří dokážou prosadit naše zájmy i zájmy našich členů. Také musí být jasný způsob hlasování ve 
VV, aby schválená usnesení nebyla nenapadnutelná.  

- Berdych: Souhlasím s K. Bauerem, na prvním místě je zajištění peněz pro ANNO, aby mohla do 
konce roku fungovat. 

- Berdychová: Písemně přišly názory dvou členů VV, kteří nejsou dnes přítomni. D. Žárský napsal, že 
chce zvýšit počet členů VV na 11 a že by měly být hned v červenci nové volby. H. Šnajdrová 
naopak vítá 7členný VV a je zásadně proti novým volbám, VV musí pracovat koncepčně a proto ve 
stabilním složení v delším časovém horizontu. 

Finanční zdroje ANNO tvoří jednak členské příspěvky a např. dary, jednak peníze z projektu, kde je 
daný obsah, schválený poskytovatelem dotace, a také, kdo za projekt zodpovídá (statutár), který 
musí garantovat vynaložení prostředků v souladu se žádostí. O změně v projektu nemůže 
rozhodovat dodatečně VV, ale výhradně poskytovatel. Ve stanovách je nutné přesně vymezit 
kompetence předsedy i VV. Součástí kvalitního rozhodování je detailní informovanost a 
dostatečná kompetence (formální i odborná). Dále je třeba vzít v úvahu existenci kanceláře, která 
v minulosti nefungovala či nebyla vůbec zřízena.  

Jde tedy v zásadě o kvalitní vymezení kompetencí a s tím spojené odpovědnosti ve stanovách. 
Konkrétní finanční zodpovědnost má zpravidla v organizacích našeho typu statutární zástupce, VV 
schvaluje rozpočet, závěrku a má právo vyžadovat informace o hospodaření průběžně. Pokud není 
spokojen, může předsedu odvolat, ale není ani technicky možné, aby schvaloval jednotlivé 
smlouvy, platby apod. - navíc by to běžnou činnost organizace i kanceláře zbytečně blokovalo. 

 

2. Volby předsedy a místopředsedy 

J. Hron se vyjádřil pro dva místopředsedy a přečetl názor D. Žárského z mailu (2 místopředsedové), M. 
Berdychová uvedla názor H. Šnajdrové rovněž z mailu (souhlas s 2 místopředsedy). P. Břusková se 
vyjádřila pro jednoho místopředsedu, stejně jako K. Bauer. 

Berdych: Na základě rozdílů v názoru na počet místopředsedů musíme rozhodnout volbou, zda budou 
dva nebo jeden. 
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Berdychová: pověřila S. Konečného, aby řídil volby. 

Hlasování: pro jednoho místopředsedu: 4 pro - 1 proti 
Hlasování: pro dva místopředsedy: 1 pro - 4 proti 
Závěr: Zvolen bude jeden místopředseda. 
 
Hlasování: Volba předsedy (veřejné hlasování):  
Návrh: Martina Berdychová: 4 pro - 1 se zdržel (MB) 
Závěr: Předsedkyni ANNO v ČR se stala Martina Berdychová. 
Poděkovala všem za důvěru, je připravena činnost i pověst Asociace dále rozvíjet, a to s plnou 
odpovědností. 
 
Hlasování: Volba místopředsedy (hlasování o místopředsedovi proběhlo tajnou volbou): 
Návrh: J. Hron a K. Bauer. 
Oba nominovaní se představili. 
Hron: 1 hlas; Bauer: 3 hlasy; Zdržel se: 1 hlas 
Závěr: Místopředsedou a statutárním zástupcem byl zvolen Karel Bauer. 
 
Berdych: Poděkování panu Hronovi za jeho činnost 1. místopředsedy a za činnost místopředsedy VV v 
uplynulém období.  

 

3. Transformace ANNO na spolek - změny stanov 

Proběhla neveřejná a neformální diskuse k celkovému vyznění stanov. Průběh byl zapsán a je k dispozici 
zpracovatelům jednotlivých kapitol. 

Berdychová: Základní text stanov by měla připravit kancelář, rozešle je pak členům VV k připomínkám, 
poté se zpracuje definitivní znění  a rozešle k připomínkám členské základny.  

Hron: Doporučuji zadat zpracování stanov specialistovi, aby byly v souladu s občanským zákoníkem. 

Berdychová: ANNO má svého právníka. 

Berdych: Máme usnesení z VH, termíny, formu a obsah stanov, které musíme dodržet. Tím se musíme  
řídit. Funkční stanovy musejí vzejít od členů vrcholného orgánu, zpracujeme tedy jejich obsahový návrh, 
který následně zkontroluje právník po formální stránce. 

Závěr: Poslání, činnosti a jejich jednotlivé aktivity navrhne předsedkyně, články ke kompetencím ANNO 
zpracuje A. Berdych, zbývající části a celkovou redakci provede S. Konečný. K. Bauer a P. Břusková zašlou 
verzi svých stanov dle NOZ elektronicky, pro inspiraci.  

Termín zpracování a rozeslání všem členům VV: do 20. 5. 

 
4. Rozpočet ANNO na r. 2015 

Berdychová: Členům VV byl předem rozeslán předběžný rozpočet Asociace na rok 2015. Je nutné 
projednat s MMR podmínky dotace, protože v rozhodnutí je téměř 50 % spoluúčast, což odporuje 
rozpočtovým pravidlům. Všichni členové kanceláře musí usilovat o získání dodatečných finančních zdrojů 
(minimálně 240 tis. Kč). Jednou z možností jsou partnerské projekty, všichni členové VV jsou vyzvání k 
spolupráci. Z výše uvedených důvodů je tedy rozpočet stále předběžný, nevíme, co se podaří projednat 
na MMR a jaká bude výše dalších nestátních zdrojů. Je tedy třeba vzít tento rozpočet na vědomí s tím, že 
se bude postupně upřesňovat.   

VV: souhlasí konsensem s návrhem předloženého, zatím předběžného rozpočtu. 
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5. Plán činnosti VV a ANNO v r. 2015, finanční zabezpečení 

Berdychová: členové VV obdrželi jako plán soupis činností vycházejících z indikátorů projektu i z dalších 
činností ANNO. Pokud se podaří získat další zdroje, tak se bude tento plán rozšiřovat. Vyzývá ke 
spolupráci členy VV. Dále upozorňuje, že evropské projekty a státní dotace nelze kombinovat, proto 
bude nutno získat prostředky na kofinancování dotace MMR z jiných zdrojů.  

VV: Na příštím jednání VV budou zadány úkoly k realizaci činnosti VV a ANNO v r. 2015, vč. termínů 
plnění a zodpovědnosti.  

 
6. Nová koncepce činnosti Pracovní skupiny NNO 

Berdychová: PS NNO nemá právní subjektivitu, její vytvoření usnesla Všeoborová konference v r. 2010, 
nikde však není vymezeno, jakým způsobem přesně má pracovat s výjimkou toho, že její administrace je 
svěřena ANNO ČR. Usnesení Všeoborových konferencí sice nemají právní vymahatelnost, je to však 
významný PR kapitál. Navrhuji proto transformovat ji tak, aby byla orgánem ANNO, nikoliv volné a těžko 
ovladatelné uskupení sítí NNO, které bylo v minulosti opakovaně využito proti zájmům Asociace. Přitom 
veškeré náklady na organizaci a administrativu PS nesla ANNO. PS NNO by měla mít ideálně 2 komory: 
jednu pro regiony a jednu pro oborové NNO, zvát budeme i nečlenské organizace ANNO. 

Hron: souhlasí a nabízí vedení komory pro regiony.  

Berdychová: je nutné reflektovat tyto změny ve stanovách, navrhuje zapojit do této činnosti i další 
aktivní osobnosti, které se v důsledku snížení počtu členů do VV nedostali: I. Noveský, J. Řeháček apod. 

Berdych: Navrhuji, aby se PS rozdělila a nově přeobsadila koordinátory. Je nezbytné, aby pracovala pod 
naším vedením. Musíme zachovat značku a včlenit ji do naší struktury.  

Berdychová: Navrhuji  ustavení dvou pracovních skupin jako „Poradní orgány Asociace“. 

Závěr: Tímto tématem se bude zabývat příští jednání VV. 

 
7. Různé 

Příští jednání VV se bude konat dne 26. května – 10:00 v kanceláři ANNO 

Termíny k návrhům stanov: do 11. května se zpracují dílčí vstupy, do 18. května by měl být hotový návrh 
pro všechny členy.  

Vypořádání připomínek: 20. – 29. května, návrh stanov se bude členům VV odesílat 19. 5. 

Berdychová: Je nutné změnit zápis u rejstříkového soudu. Ověřené zápisy z VH i z tohoto VV budou  
předloženy na soud. Zápis z VH není dosud v definitivním znění, připomínky zapisovatelky Šnajdrové p. 
Opálka dosud nezapracoval. Požádám H. Šnajdrovou, aby rozeslala zápis z VH ověřovatelům co nejdříve. 

K účetní závěrce: Včera zaslala správcovská firma na Senovážném nám. 24 vyúčtování služeb za rok 
2014, fakturu již má účtárna s tím, že závěrka bude k dispozici počátkem příštího týdne. 

Hron: má zprávu, že se sešla Dozorčí rada ANNO, která zvolila předsedou V. Lišku. 

Berdychová: Kanceláři ani mně to nikdo oficiálně nesdělil. Vyzvu V. Lišku, aby dodal zápis. 

 

 

Jednání VV skončilo ve 13:00 hod. 

Zapsala: Renáta Manhartová     Zápis ověřila: Pavla Břusková 


