Zápis ze zasedání Výkonného výboru ANNO ČR z. s. č. 7/2016
dne 1. 12. 2016, 10.00-12.30
v prostorách kanceláře ANNO ČR, Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
Přítomni: A. Berdych (AB), M. Berdychová (MB), J. Hron (JH) K. K. Bauer (KB)
Nepřítomni: P. Břusková (omluvena), D. Žárský, H. Šnajdrová
Hosté: H. Sasová (HS) - DRK,
B. M. Remešová (BMR), Lucie Šilhavíková, Marie Froulíková, Tereza Hujerová - zaměstnankyně
kanceláře ANNO ČR

Zapisovatelka: Tereza Hujerová

1. Zahájení Martina Berdychová, schválení programu jednání. Ověřovatelem byl zvolen
pan J. Hron.
2. Informace k přípravě vyhlášení ankety Osobnost roku 2016 (Marie Froulíková):
Akce bude probíhat dne 8. 12. 2016 v prostorách Sálu architektů na Staroměstské
radnici v Praze. Zajištěn catering, hosté a hudební doprovod žáku ZUŠ. Moderuje A.
Berdych, z MPSV se na akci podařilo získat 75 000,-Kč. Ceny pro 1. a dvě druhá místa
dodává sponzorsky světově proslulá umělkyně Gordana Glass, dále všech 10 finalistů
obdrží pamětní list a drobnou pozornost.
MB informuje, že pozvány byly všechny členské organizace, odezva však v podstatě
mizivá – v dalších bodech programu se pasivita členů řeší samostatně. MF konstatuje,
že je velmi obtížné uskutečnit tak důležitou akci při nedostatečné odezvě členských
organizací.
Členové VV vyjadřují uznání MF na přípravě této akce (zajištění reprezentativních
prostor, fotografa, kvalitního cateringu). AB: na ex post PR ankety lze stavět v dalším
ročníku, kdy lze očekávat snowball effect – je přesvědčen, že první ročník svou
atraktivní podobou dokáže atraktivitu budoucí účasti na této akci.
3. Zhodnocení Konference o sociálním bydlení dne 27. 9. 2016:
Z členů Asociace se zúčastnil p. Žárský z ANNO ZK, paní M. Sedláčková a paní
Ptáčková z ANNO JMK. Akce byla velmi úspěšná, nejen z hlediska účasti (110 osob),
z politické reprezentace se zúčastnili 2 ministři. Pro Asociaci se jednalo o významné
PR, na organizaci akce se podařilo získat finanční prostředky z MPSV. Došlo rovněž ke
zviditelnění Asociace jak před odbornou veřejností, tak politickou reprezentací a
státní správou. Zúčastnila se Česká televize, která o akci natočila reportáž vysílanou
na zpravodajském kanálu ČT24. Od té doby již ČT Asociaci oslovila s několika dotazy
týkající se problematiky nevládního neziskového sektoru.
4. Výběr právníka Asociace:
Svou obchodní nabídku předložily celkem 3 právnické subjekty: Petr Vít, Ladislav Drha
a Blanka Stará. MB informuje, že pan Vít je hlavním právníkem AVPO, není šťastné

z důvodu koncentrace citlivých informací z konkurenčních organizací u jedné osoby.
JH vyjadřuje názor, že L. Drha je poměrně drahý, také neuvedl ve své nabídce
konkrétní pracovní zkušenosti. Nevyjmenoval jednotlivé organizace, kde podle své
nabídky „10 let působil“. HS uvádí z vlastní zkušenosti, že jen málo solidních
advokátních kanceláří nejsou neplátci DPH, nicméně že právě neplátce DPH by byl
pro ANNO z finančního hlediska velmi výhodný. LŠ blíže informuje o paní Staré, má
advokátní zkoušky již podle nového občanského zákoníku a je vstřícná vůči NS.
JH se dotazuje za jakým účelem je vlastně právník pro ANNO potřebný. MB, BR:
v rámci fungující poradny pro NNO (projekt) se velká část dotazů týká právě aktuální
legislativy a její konkrétní aplikace. V rámci dalšího zaměření a fungování Asociace
dodává BR, že do budoucna by právní poradenství mohlo být značným benefitem pro
členské organizace, které budou mít specializované poradenství v rámci členství za
sníženou cenu. Vyjadřuje také názor, že správná propagace této nové služby by
mohla v očích zejména menších nevládních organizací výrazně zvýšit atraktivitu
členství v Asociaci.
při výběru právníka zohlednit jak měsíční paušál, tak cenu hodin nad rámec paušálu,
výhodou bude, pokud se v jenom měsíci nevyčerpané zaplacené hodiny převádějí. HS
navrhuje vybrat paní Starou s tím, aby byl vyjednán měsíční paušál 5 500,- místo
právničkou nabízených 6 000,-.
Závěr: VV doporučuje ponechat výběr z kandidátů v kompetenci předsedkyně a
uzavřít smlouvu do konce roku 2016.
5. Informace o projektech Asociace na rok 2017:
MB informuje o procesní chybě ze strany soudu při změně právní formy ze
zájmového sdružení osob na zapsaný spolek. Ke správnému zápisu nakonec došlo,
avšak pozdě na to, aby se Asociace mohla o dotaci z RV NNO na rok 2017 ucházet.
Vzhledem k této skutečnosti byla tedy Asociace z dotačního řízení MMR pokrývající
zejména náklady na chod kanceláře na rok 2017 vyřazena. Uzávěrka dotačního řízení
na MMR je stanovena na 12. 12. 2016, projekt se připravuje ve stejném rozsahu jako
v r. 2016. Ohledně výzvy z OPTP probíhají jednání s MMR, k významnému posunu
nedošlo zejména proto, že NOK/MMR opakovaně mění pro Asociaci obsah
základního záměru.
6. Diskuse k dalšímu zaměření činnosti Asociace:
MB je nutné zaměření činnosti tak, aby členství v Asociace bylo atraktivnější pro
stávající i budoucí členy. Musí se zároveň soustředit na vybudování pozice
respektovaného partnera v NS i u státní správy. VV byl zaslán dokument s definicí
témat, která by sloužila k uvedenému účelu. JH témata vítá, bude je prezentovat jako
delegát ANNO ČR na krajské konferenci NNO v Č. Budějovicích.
MB: Asociace by měla vytvořit elektronické komunikační médium, (pro členy zdarma,
pro nečleny za úplatu) tak, aby byla široce využívanou platformou pro šíření
pozitivních zpráv z nevládního sektoru. NNO mají problém s komunikací navenek
a nedostatečné PR, na které nemají NNO ani kapacitu, ani dostatek zkušeností.

Je nutné stát se aktivním hráčem na sociálně-mediálním poli, jehož těžištěm jsou
v současné době zejména sociální sítě s odpovídající prezentací na webových
stránkách. Za důležité považuje budování síly obrazu nevládních organizací ve
veřejném prostoru, čímž se fakticky zesílí nejen obraz Asociace, ale zejména její
faktický vliv a vyjednávací pozice na všech úrovních státní správy i samospráv.
AB navrhuje profil na FB profesionálně založit a promyšleně propojit se strukturou
webu, který je v současné podobě nedostačující.
VV se shoduje, že uskutečnění výše popsaných záměrů je závislé na finančních
prostředcích, které musí být zajištěny minimálně na 2-3 roky soustavné činnosti, za
kratší dobu nelze na tomto poli dosáhnout patřičných výsledků. AB: Reálné náklady
na popsanou činnost se pohybují v řádech desítek tisíc korun ročně, z vlastní
zkušenosti dokládá, že po určité době lze s vynaložením těchto prostředků docílit
zhruba deseti tisíc pravidelných odběratelů právě na sociálních sítích.
HS navrhuje realizovat školení na téma základní práce se sociálními sítěmi pro
organizace, které nemají s tímto druhem komunikace prakticky žádné zkušenosti.
AB navrhuje realizovat školení se zapojením odborníků přímo z Facebooku či Googlu,
kteří mají v rámci CSR jistě programy určené pro nevládní organizace. Tímto by
účastníci získali zajímavé a v praxi hojně využitelné nástroje jako jsou například
sdílené kalendáře či virtuální úložiště dat.
BR navrhuje nabídnout tyto služby v rámci činnosti poradny. Konkrétní návrhy aktivit
navrhuje MB zformulovat a uvádět do praxe v součinnosti zaměstnanců Asociace a
VV.
7. Projednání žádosti o snížení částky pro ANNO MSK, pozastavení členství neplatičům
nebo těm, co neplní stanovy (např. Výroční zprávy či zprávy o činnosti):
a) Stav placení členských příspěvků je tristní, za letošní rok zaplatilo i přes několik
upomínek 12 členů, s tím, že AFOG a Magdaléna přislíbili členský příspěvek
uhradit. Ze stanov Asociace vyplývá, že tomu, kdo neplatí členské příspěvky, bude
pozastaveno členství a s ním i členská práva.
Usnesení konsensem: VV doporučuje zaslat ještě poslední upomínací zprávu s výzvou
k zaplacení v příloze (jedná se o neúčetní dokument, faktura bude vystavena k datu
zaplacení), přičemž zpráva by měla vyznít velmi diplomaticky.
b) Projednání snížení členského příspěvku ANNO MSK:
ANNO MSK byl členský příspěvek snížen již minulý rok. HS konstatuje, že (zejména
opakované) snižování členského příspěvku není „fér“ vůči ostatním členským
organizacím, které platí příspěvky v plné výši.
Usnesení: VV se rozhodl žádosti o snížení členského příspěvku nevyhovět.
c) Výroční zprávy:
Ze stanov jasně vyplývá, že každý člen má povinnost zaslat buď výroční zprávu
nebo odkaz na ni (přičemž MB konstatuje, že některé organizace nemají dokonce
ani funkční webové stránky). JH: Původně sloužily tyto zprávy zejména k tomu,

aby bylo zřejmé, kolik má vlastně organizace členů. AB podotýká, že přijít o
všechny členy, kteří tuto podmínku nesplňují, by mělo dopad zejména na
oprávněnost ANNO ČR jako střešní organizace žádat o finanční prostředky/dotace
z veřejných zdrojů, vzhledem k tomu, že členství určitého počtu NNO je povinnou
náležitostí žádostí při podpoře střešních asociací.
8. Různé:
a) HS navrhuje revitalizovat vlastní činností krajské asociace zezdola, tzn. sezvat zejména
malé NNO, pro které může být členství ve střešní organizaci velkým přínosem.
K jednáním navrhuje sezvat i zástupce státní správy a samosprávy (města, kraje). MB
podotýká, že v současné době se formují jednotlivá hejtmanství a jako nejbližší krok
navrhuje navštívit např. v únoru 2017 dvě hejtmanství s žádostí o podporu a zejména
účast na výše popsaných setkáních se zástupci neziskového sektoru. AB pak navrhuje
realizovat do července 2017 dvě revitalizační setkání v jednotlivých krajích, široká shoda
VV panuje na Plzeňském a Královéhradeckém kraji. HS nabízí pomoc při organizaci. JH
informuje o překážkách pro některé krajské Asociace. Nař. v Ostravě vystupuje jeden
spolek jako zástupce NS a díky svým kontaktům stahuje pod sebe finanční prostředky na
aktivity, které by měla poskytovat krajská asociace. To je model CPKP, který je v rozporu s
naší politikou všeoborových územních asociací.
b) Jaromír Hron rezignuje na funkci tajemníka PS NNO. VV jeho rezignaci přijal.
Zapsala: T. Hujerová
Ověřil: J. Hron

