Zápis ze zasedání
1/2015 zasedání VV Asociace NNO
čtvrtek 29. ledna 2014 od 10.00 do 13.00 hod.
Palác YMCA, Praha 1, Na Poříčí 12 - zasedací místnost mezzanin

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení - určení řídícího schůze
Pověření zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení zápisu z 4/2014 zasedání a programu 1. zasedání VV Asociace NNO
Informace o činnosti 2014 včetně předběžných výsledků hospodaření
Zhodnocení 9. VŠO konference NNO
Informace z PS NNO
Plán činnosti na r. 2015 včetně stanovení data konání Valné hromady ANNO
Organizační záležitosti, přehled o placení členských příspěvků za rok 2014
Dosud nesplněný úkol: Vymáhání pohledávky Bad Ejsa
Různé

Bod č. 1 Zahájení, určení řídícího schůze
Jednání zahájila předsedkyně, přivítala přítomné a navrhla se na řídícího schůze – přijato
Bod č. 2 Pověření zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatelka schválena R. Manhartová, jako ověřovatelé J. Hron a I. Kaplán
Bod č. 3 Schválení zápisu z 4/2014 zasedání a programu 1. zasedání VV Asociace NNO
K. Schwarz: má námitky k zápisu 4/2014:
Je uvedeno, že J. Hron byl zvolen tajemníkem PS NNO, ptá se proto, kdo ho zvolil. Předsedkyně
uvádí, že se jedná o nepřesnost, tajemníka dle interních předpisů Asociace NNO jmenuje předseda.
K. Schwarz trvá na opravě. Také trvá na opravě zkratky kraje SMK na MSK.
Další námitky má K. Schwarz k tomu, že nebyla dle minulého usnesení zaslána metodika seminářů
všem členům VV Asociace NNO.
M. Berdychová: Metodika byla zaslána 6 krajským asociacím, v jejichž spolupráci semináře proběhly.
VV Asociace NNO zasedal v září, zpracovatelka zaslala metodiku v říjnu jako chráněné autorské dílo,
je v kanceláři k dispozici.
K. Schwarz: Trvá na tom, aby to bylo zasláno všem
O. Marek: Copyright je pro něj absurdní, jako člen výboru si myslí, že má právo ten projekt vidět a
zhodnotit zda je v pořádku a zda má patřičnou hodnotu, má zájem vědět o tom, co se v asociaci děje a
vidět metodiku.
M. Berdychová: Metodika je součástí projektu z prostředků MMR, je jedním z indikátorů plnění. Nejsou
to v historii Asociace NNO první semináře, které Asociace NNO z podpory MMR realizuje, ale
metodika se nikdy členům VV hromadně nerozesílala.
K. Schwarz: Celá situace s metodikou a její nezaslání všem členům VV je v rozporu se stanovami.
J. Hron: Tato námitka se rozpadá do dvou problémů – krajské asociace, které nebyly pověřeny
konáním, nedostaly metodiku a ty, které spolupracovaly, metodiku dostaly. K rozporu se stanovami
nedošlo, protože se jednalo o naplňování podmínek dotace.
I. Kaplán: Kdo metodiku vůbec zpracoval?
M. Berdychová: PaeDr. Pavelková, vysokoškolská učitelka z univerzity Ostrava
K. Schwarz: Co projekty na tento rok? Byly podány?
M. Berdychová: Ano, ale to nepatří do tohoto bodu.
K. Schwarz: Konstatuje mnoho vnitřních problémů. Dotazuje se na zapojení klíčových hráčů z NNO,
konferenční agenturu, programový výbor – kdo byl přizván a jestli pracovali všichni.
M. Berdychová přesunuje tyto záležitosti do bodu 5.
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K. Schwarz: Dotazuje se na nominace do RSK a dopis hejtmanům – bod 8. VV 16. 9. 2014.
M.Berdychová: Zástupkyně MMR pověřila Asociaci NNO, aby tu nominaci provedla, v září na 4/2014
se o tom ještě nevědělo. Bližší informace v b. 6.
K. Schwarz: Chce doplnit, že se to týkalo RSK, k předešlému zápisu již dále nemá žádné připomínky.
M. Berdychová: Připomínky K. Schwarze budou součástí zápisu 1/2015, proto bude v dokumentaci
kanceláře k již ověřenému zápisu 4/2014 kopie dnešního zápisu přiložena.
K. Schwarz: Navrhuje doplnění programu: podle stanov po rezignaci V. Lišky je třeba zvolit dalšího
nového místopředsedu.
M. Berdychová: Máme stanovit datum konání valné hromady v dubnu 2015, proto nepovažuje volbu 4.
místopředsedy na 2,5 měsíce za nutnou.
K. Schwarz: Požaduje určení data příští schůze, trvá na tom, aby se VV scházel častěji, než 4x do
roka.
M. Berdychová: Přesouvá tento požadavek do bodu č. 7 a dotazuje se, zda má někdo nějaký návrh na
doplnění programu.
Usnesení k bodu 3:
Program jednání VV 1/2015 byl schválen jednomyslně.

Bod č. 4 Informace o činnosti 2014 včetně předběžných výsledků hospodaření
M. Berdychová: Do konce března připraví kancelář výroční zprávu tak, aby mohla být po účetní
závěrce a DP co nejdříve vydána. Konstatuje komplikovanou situaci, kdy Asociace NNO byla do srpna
2014 téměř bez prostředků, dotace MMR byla zaslána až v srpnu 2014. Tudíž teprve poté bylo možné
přijmout pracovníky kanceláře a realizovat dotovaný projekt jen v období září až prosinec hlavní akce:
konferenci, semináře a další indikátory projektu. Některé z nich, jako např. stanoviska pro MMR,
připomínky k legislativě a k OP jsem dělala v období leden - srpen v podstatě sama. Aktivně se zapojili
4 členové VV, kterým za pomoc děkuje. Proto rozeslala s pozvánkou přehled toho, k čemu se
jednotliví členové VV přihlásili, ale většinou byli pasivní a svou agendu nevykonávali. Kancelář
usilovala o navázání užších kontaktů s našimi členskými organizacemi, vypracovala a rozeslala
dotazník k aktualizaci údajů. Ze všech členů odpovědělo bohužel jen pár.
O. Marek: Kritizuje dotazník v papírové formě zaslaný poštou. Navrhuje předvyplněnou databázi, kde
členové vyplní nebo aktualizují své informace elektronicky.
S. Konečný: Neměli jsme k dispozici aktualizovanou databázi, zasílali jsme to primárně emaily, ale ty
se nám vrátily, poté jsme to zaslali poštou.
O. Marek: Jedná se o seznam členů? Kdo to teď vytvořil?
M. Berdychová: Dotazník se elektronicky zasílal v září na kontakty, které v kanceláři zůstaly, bohužel
ve složce členů byly mnohdy několik let staré údaje z doby, kdy se ke členství přihlásili. Seznam
aktualizovala až nová tajemnice.
K. Schwarz: Informace byly aktuální, protože jsem to dělal s pí. Brišovou a zdá se mu divné, že by to
po dvou letech nešlo.
M. Berdychová: Nelze směšovat členy PS NNO a členy Asociace NNO, PS NNO se aktualizovala
průběžně. K členům byly k dispozici fakturační údaje k vybírání příspěvků, ale ostatní informace
aktualizovány nebyly.
I. Kaplán, O. Marek a K. Schwarz konstatují, že jim v posledním období přišlo málo e-mailů, tj. cca 4.
M. Berdychová: Intenzivní komunikace probíhala s těmi členy VV výboru, kteří se do činnosti VV a
realizace projektu aktivně zapojovali.
I. Kaplán: Proč nikdo nezasílal pozvánky na vzdělávací semináře? Já jsem členem federální rady a
v Evropě se po emailech dohodneme i o složitých otázkách za týden nebo dva; nechodí-li emailová
korespondence, nemáme informace, a jak pak může VV rozhodovat a vyhodnocovat?
J. Hron: To je nedorozumění, semináře jsou součástí projektu a byly pořádány s 6 krajskými
asociacemi se zaměřením pouze na vzdělávání vedoucích pracovníků v NNO. Parametry byly dány
podaným projektem, zvali se pouze zástupci členských organizací vždy té krajské Asociace, která
realizovala seminář.
I. Kaplán Chce rozeslat veškeré prezentace z jednotlivých krajských seminářů.
J. Hron Považuje takový požadavek za nepochopení projektu. Nejedná se o činnost VV Asociace
NNO, ale o realizaci projektu Asociace NNO.
K. Schwarz se dotazuje, kdo to tak zadal.
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J. Hron: Projekt jsme předem konzultovali s MMR, tak aby mohl být vůbec podpořen. Bylo nám jasně
sděleno, že nelze vybírat témata, které školí MMR a že se nejedná o provozní dotaci na činnost
Asociace NNO.
K. Schwarz: To je možná tematické omezení, ale určitě neřekli, že tam nemohou jít členové. Členové
výboru by to měli dostat všichni.
M. Berdychová: Semináře byly omezené 20 účastníky, aby byly efektivní. Prezentace k předchozím
seminářům z r. 2012 jsou uložené v kanceláři, ale nepamatuje si, že by je minulé vedení Asociace
NNO rozesílalo všem členům. Má technický dotaz na K. Schwarze a I. Kaplána zda tam chtěli být
přítomni jako přednášející nebo účastníci.
K. Schwarz:. Chtěl jsem se tam jet podívat, protože hodně cestuju.
I.Kaplán: Měl zájem zúčastnit se i jako přednášející.
O. Marek: Proběhl velký projekt a měli jsme strašně málo informací. Jak máme zhodnotit jeho
efektivitu?
M. Berdychová: Efektivitu projektu hodnotí poskytovatel dotace, nikoliv VV Asociace NNO.
Realizátorem projektu je předsedkyně, která projekt podala, je na projektu uvedena a bude podávat
MMR souhrnnou zprávu.
K. Schwarz: Namítá, že dle stanov je plně odpovědný VV Asociace NNO.
I. Noveský: Usneseme se tedy, že o všech akcích budou informování všichni členové výboru.
O. Marek souhlasí, aby všichni byli o všem informování – tedy i o všech akcích.
M. Berdychová: Semináře nebylo třeba propagovat, byly plně v gesci krajských asociací a zájem byl
velký. Ostatní akce zveřejňujeme na webu.
R. Manhartová: Od září nedostala žádnou informaci o akcích členů VV s výjimkou konání PS NNO,
proto uvítá změnu. Máme nový web i FB, ale o činnosti členů VV je velmi málo zpráv.
I. Kaplán se dotazuje, proč jsou stránky stále v rekonstrukci.
M. Berdychová: Pan Kaplán zřejmě nezjistil, že od října 2014 mají naše webové stránky novou
adresu, ta je uvedena pod podpisem v mailech všech členů kanceláře. Je zvláštní, že stránky spadly
po minulém VV, byly silně zavirované, Savana nám to odmítla znovu zprovoznit. Spadlo to kvůli
laxnosti IT - správce a redaktora. S bývalým IT správcem jsem smlouvu hned k 30. 9. 2014 ukončila.
O. Marek: Byla tam sice bezpečnostní díra, která nebyla napadena a zaplacena, a proto to vypli,
nebyly prostředky, aby se ta bezpečnostní díra uhradila.
M. Berdychová: Na tuto závažnou skutečnost mne nikdo neupozornil, v září již finanční prostředky k
dispozici byly. Bývalý IT správce to taky nevěděl, jen po vypnutí webu sdělil, že našel asi 20 přístupů z
různých adres. To, že o této skutečnosti neinformoval včas vedení Asociace NNO, bylo dalším
důvodem k okamžitému ukončení smlouvy.
O. Marek: Web poprvé vypnuli už v létě. Beru zodpovědnost. Za poslední tři roky tam ale byly
aktualizace. Od září máte v kanceláři dva lidi a ti nebyli schopni stránky přesměrovat na nové?
Zahodila se doména, ta nejcennější věc!
M. Berdychová: Budoucí redaktor webu nastoupil až v říjnu. Bylo spousta práce s konferencí, hledali
jsme nového IT správce a řešili problém se Savanou. Museli jsme zvolit novou adresu a naplňovat jí
informacemi ke konferenci. Těsně před Vánoci se podařilo získat staticky obsah původních stránek,
proto se postupně od ledna naplňují. Doména se nezahodila, platíme ji pro jistotu dál, i když je
nefunkční.
A. Berdych: Web byl dlouhodobým problémem. Byl dělán dobrovolně a neprofesionálně, proto se
zhroutil. Web je nutný vybudovat znova. O. Marek má pravdu, je důležité, aby se stránky naplnily a
přesměrovala původní doména.
L. Krajdl a K. Schwarz se ohrazují proti tomu, že bývalý web byl nekvalitní.
O. Marek: Kontakty byly na tom bývalém webu aktualizovány, členové taky. Pokud je někde záloha,
tak to tam dejte – např. poslání apod. Nabízím všechny výroční zprávy a nějaké materiály. Mohu Vám
je zaslat. Současný stav webu je dost neobsáhlý. Neměl by být problém ho doplňovat a aktualizovat
ho.
M. Berdychová: Web bude zcela hotový v únoru. Bylo prioritně třeba realizovat projekty, abychom
nemuseli vracet dotační prostředky, teď pracujeme na závěrečných zprávách a na vyúčtování obou
dotací. S. Konečný momentálně pracuje na elektronickém sborníku, který jsme se v projektu zavázali
zveřejnit do 31. 1. 2015.
I. Kaplán: Změnily se cíle Asociace NNO v rámci roku 2014? Jsou jiné cíle než předtím? Je stejný
předmět činnosti nebo se asociace stará pouze sama o sebe? UEF CZ do Asociace NNO vstoupila
kvůli jejím cílům a ne proto, že se Asociace NNO stará sama o sebe a o své blízké.
M. Berdychová: Nezměnilo se nic, naopak se cíle Asociace NNO začaly uvádět do života. Žádá p.
Kaplána, aby nepoužíval invektivy. Prestiž Asociace NNO nebyla před r. 2013 nijak valná, postupně ji
znovu budujeme. Členům se dříve téměř žádné služby neposkytovaly. Proto jsme začali znovu jednat
s krajskými asociacemi včetně nečlenských. Dostali jsme celoroční dotaci na velký projekt, který bude
dle sdělení MMR podpořen i letos (nevíme ještě částku) Potřebujeme zaměstnance a kancelář, nedá
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se to dělat na dobrovolné bázi, ale profesionálně. Není možné, aby všichni mluvili do všeho. Jsme
klasická střešní organizace, která má poskytovat služby svým členům.
K. Schwarz: Není pravda, že se deset let nic nedělalo. Asi bude lepší, kdy hodnocení ponecháme
dějinám a historikům.
L. Krajdl: Vždy to bylo opřeno o kraje a členy krajů. Akcí jsme dělali hodně. Dotace je díky tomu, že
asociace má desetiletou historii.
K. Schwarz: Já jsem informaci o činnosti neslyšel! Je tento bod tedy probraný?
M. Berdychová: Ano, další informace budou předloženy ve zprávě pro valnou hromadu a ve výroční
zprávě. Hodnocení realizace projektů bude dokončeno až po zasedání VV, musíme vše zaslat na
MMR a MHMP 2. 2. 2015. Za 10 let nepamatuji, že by se v lednu předkládala VV Asociace NNO
kompletní zpráva o činnosti, v r. 2012 jsem jako 1. místopředsedkyně psala výroční zprávu až v září.
J. Hron: Některé body těchto aktivit jsou projednávány i v dalších částech, v samostatných bodech.
K. Schwarz: Dotazuje se na rezignaci R. Chlada jako prezidenta. Hovořil s R. Chladem telefonicky a
chtěl by, aby na dalším zasedání promluvil, protože neví nic o tom, že by rezignoval.
M. Berdychová: R.Chlad byl v rozesílce i po rozpuštění PS. Poté sdělil mailem, že nebude mít čas se
věnovat činnosti Asociace NNO a VV a že jako ex-poslanec a důchodce už nemůže být pro nás
přínosem. Písemně rezignaci nezaslal, ale cca od VIII/2014 neodpovídá na e-maily a nereaguje ani na
pozvánky (PS NNO, konference)
I. Noveský: Pozveme ho tedy na příští VV p. Chlada jako hosta, aby se k tomu vyjádřil.
K. Schwarz: Chce přeposlat od MB rezignační email.
M. Berdychová: Dobře, dohledám korespondenci, ale něco sdělil také telefonicky. Opakuji, že slovo
rezignace nepoužil, jen že nemá čas a nereaguje na korespondenci.
K. Schwarz: Pro neschopnost vedení rezignoval V. Liška. Proč platí Asociace NNO jako management
3 pracovníky, a přitom informace přicházejí méně než kdysi? Jak pracují tito lidé? Jaká je smlouva?
Navrhuje usnesení: VV ukládá, aby předseda a místopředsedové informovali alespoň 2x měsíčně
členy VV.
M. Berdychová. V. Liška nerezignoval kvůli "neschopnosti" vedení, ale proto, že ho obtěžovala
hromadná korespondence opakovaně vyvolávaná některými členy VV.
D. Žárský: Jak budu 2x měsíčně informovat. Upřesněte mi to. Použijte výraz kancelář a ne všichni
místopředsedové. Jak já mám ze Zlína informovat. Doformulujte správně Váš návrh.
K. Schwarz.: Místopředsedové jsou zvoleni proto, aby sekundovali předsedovi, proto by měli
informovat.
L. Krajdl: Po minulé valné hromadě vznikl 15ti členný výbor a vím, že jsme se shodli, že výbor je velké
těleso, proto se schází jednou za 3 měsíce a mimo zasedání výboru Asociaci NNO řídí předseda.
I. Noveský: Uložme tedy povinnost kanceláři. To už je formulováno v předchozích bodech.
M. Berdychová: Zaměstnanci kanceláře jsou placeni pouze z projektu a byli přijati na realizaci
projektů. Na činnost samotné Asociace NNO a jejího výboru nám nikdo dotaci nedá. Veškeré činnosti
pro Asociace NNO, jako zasedání VV, zasílání informací, přípravu valné hromady apod. proto dělají
bezplatně, nemohu jim to ani dát to pracovních náplní. Dále se opět odkazuje na tabulku kompetencí
členů VV, tedy kdo se k čemu zavázal a kdo co vlastně dělal. Je to sice dobrovolné, ale ne každý to,
co slíbil, tak dělal. Z toho pak plynou pocity některých, že nejsou informování. Kdo se aktivně zapojil,
informován byl.
K. Schwarz upravuje návrh usnesení:
•
•
•
•
•

VV ukládá, aby předseda ve spolupráci s místopředsedy informovali členy 1x měsíčně.
VV se usnáší, aby se schůze VV konali 1 za dva měsíce.
VV se usnáší, zvát na všechny akce prezidenta, aby se zapojil, byl informován a aby
promluvil.
VV ukládá, aby předseda a místopředsedové informovali min. 1 měsíčně členské organizace
VV ukládá předsedkyni, aby výboru do 15. 2. předložila přehled smluv zaměstnanců, náplň a
výkaz jejich práce, a to s uvedením celkové částky odměn, která jim byla vyplacena

I. Noveský: Řada věcí je v kompetenci dozorčí rady, k čemu jí tedy máme?
K. Schwarz: Odpovědnost nese VV a ne dozorčí orgán.
A. Berdych: Od některých členů zazněla řada nepravd. Rezignace V. Lišky se stala na základě
emailové smrště. Nikde dříve nezaznělo, že by to byla nespokojenost s prací kanceláře a předsedy, až
dnes od pp. Schwarze, Kaplána a Marka. Cyklické informace předsednictva všem členům je podle
mne nesmysl. Informovat je třeba aktuálně pouze o tom, co se týká jednotlivých členů VV. Vše
podstatné bude brzy na webu a FB. Schůzky tak často nepovažuje za přínosné. Jsme neefektivní. Je
dvanáct hodin a nic jsme nevyřešili. Informace členů jednou za měsíc je spam a jsem proti.
I. Kaplán: Informace jednou měsíčně není spam, to je nesmysl a s dodávanými informacemi jsem
nespokojen.
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J. Hron: O spokojenosti můžete za chvíli hlasovat.
K. Schwarz: K V. Liškovi – já jsem s ním mluvil, vím jak to je.
M. Berdychová: Důležité je to, co je psáno. Osloví proto znovu V. Lišku, aby svou rezignaci zdůvodnil.
K. Schwarz důrazně vyzývá, aby si všichni přečetli stanovy. Za hospodaření Asociace NNO zodpovídá
VV. Pokud to nezačne fungovat, bude se obracet na příslušné orgány ČR.
M. Berdychová: Hospodaření organizace a realizace projektů jsou 2 různé věci. Jen připomíná, že V.
Liška rezignoval v r. 2012 jako místopředseda pro ekonomiku, protože mu tehdejší předseda
neumožnil přístup k dokladům o hospodaření. Ani členové tehdejšího VV neměli k účetnictví žádný
přístup.
D. Žárský: Pokud zveřejnění mezd zaměstnanců nebude v rozporu s právy, tak se zveřejní, pokud to
bude proti ochraně osobních údajů, tak se to nezveřejní.
O. Marek: Za spam považuji, když mi z adresy přijde email, který s námi nemá nic společného. Co mi
ovšem chybí je, aby jednou měsíčně šel informační email, co jsme v kanceláři udělali. Toto je věc,
která vytváří sounáležitost organizace.
I. Noveský: Musí odejít, omlouvá se.
O. Rosenbergerová: Nesouhlasí s O. Markem. Je pro seriózní informace. E-mailové hádky jsou pro ní
spam, Má se informovat, když je potřeba.
A. Berdych: Navrhuji ukončit debatu a hlasovat.
L. Krajdl: Podklady pro výbor nejsou zveřejněním. Jestli je ve stanovách že má výbor zodpovědnost,
tak musí vše vidět. První jdou stanovy, potom zápisy. Kdo je tedy zodpovědný, kdo hradí případné
škody, apod.
M. Berdychová: VV schválil rozpočet, který bude dodržen. Bude také schvalovat závěrku a výroční
zprávu. Tím je odpovědnost naplněna. Účetní doklady, smlouvy apod. se nikdy dříve všem členům VV
nepředkládaly. Máme 1. místopředsedu pro ekonomiku a dozorčí radu, stejně jako účetní firmu, která
za správnost odpovídá. Pokud chce celý VV takto podrobné a detailní informace, potřebuje se poradit
s právníkem.
K. Schwarz velmi hlasitě protestuje.
D. Žárský jej usměrňuje a žádá o korektní jednání.
O. Rosenbergerová: Pokud má Asociace NNO účetní firmu, nemusí členové VV všechno vidět. Ale
nějaká zpráva by se měla předložit, což bude zřejmě závěrka a zpráva o hospodaření. Z mého
pohledu má šanci „předsednictvo“ něco dokázat a my bychom mu měli důvěřovat. Člen může požádat
předsedu o předložení čehokoliv v kanceláři. Není důvod to projednávat na VV.
K. Schwarz: Jediné co se nezveřejňuje, jsou osobní údaje. Nejde mi o RČ ale o data a parametry.
I. Kaplán: Vyhledal si strategie rozvoje, které zpracovala předsedkyně. Čte z něj úryvek a
poznamenal, že si té práce na přípravě projektu z minulého roku váží, nicméně znovu připomněl, že
realizace neodpovídala dikci ani obsahu v té strategii rozvoje Asociace NNO zachycenému.
J. Hron: není problém připravit informace pro VV, mzdy, nemateriální a materiální povahy. Vše bude
k dispozici, jakmile se to zpracuje. To je vše, co k tomu chci říct.
K. Schwarz: Jestli stanovy říkají, že my, jako jediný orgán, to máme kontrolovat, tak to musíme
všechno vidět. Dává tedy ještě jeden návrh usnesení:
VV ukládá, aby mu byl doložen položkový seznam hospodaření, stejný jako se předkládal MMR. Do
týdne, tj. do 10. února
J. Hron: Navrhuji do 20. února.
O. Rosenbergerová: Vyúčtování je interní záležitost. Není možné zasílat emailem. Navrhuji se sejít.
M. Berdychová: Prokonzultuji vše co nejdříve s účetní a auditorskou firmou, stejně jako s právníkem.
Např. odpovědnost za dotace z projektů je dána osobou, se kterou poskytovatel uzavírá smlouvu.
Pochybuje, že lze uplatnit odpovědnost kolektivní.
J. Hron doplňuje, že informace proběhne na příštím zasedání VV před Valnou hromadou.
Usnesení k bodu 4:
VV ukládá předsedovi, aby alespoň 1x měsíčně informoval o aktivitách členy VV a čl.
organizace
Hlasování: schváleno jednomyslně
Vyúčtování včetně položkového výkazu dotace MMR a grantu MHMP bude k dispozici
k nahlédnutí v kanceláři.
Hlasování: schváleno jednomyslně
VV ukládá předsedovi, aby do 15.2 předložil informace o zaměstnancích, s uvedením celkové
finanční částky, která jim byla vyplacena
Hlasování: schváleno jednomyslně
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K otázce dovolby místopředsedy VV:
A. Berdych: VV volí a určuje počet členů – navrhuje, aby se nehlasovalo a počet se snížil o jednoho,
protože se v dubnu 2015 koná valná hromada.
K. Schwarz: Když se už dříve stanovil počet, tak je třeba jej dle stanov dodržovat
D. Žárský: Brzy bude VH, nevolme teď ale až na 1. zasedání nového VV po valné hromadě.
L. Krajdl: cituje Stanovy Asociace NNO, čl. 8 b. 12, 13. Navrhuje kooptaci 2 členů VV, a to do konce
jeho období
Usnesení: VV snižuje počet místopředsedů na tři do Valné hromady
Hlasování: pro: 6, 2 proti, 1: se zdržel
Řídící schůze navrhuje přestávku od 13:15 do 13:35. Protože VV již vyčerpal čas, na který bylo
zasedání plánováno, apeluje pro zbývající body na stručnost!

Bod č. 5 Zhodnocení 9. VŠO konference NNO
K. Schwarz: Pochválil organizaci, ale nelíbí se mu, že nebylo přijato usnesení. Nenavrhuje žádné
usnesení kárajícího typu, ale byl by rád, aby do budoucna zůstalo našim cílem pořádání dalších
konferencí a vedení PS NNO. Ukládá, aby předseda do 14 dnů předložil usnesení konference a podal
zprávu o financování konference, nepožaduje však položkový výčet, jaký chce vidět u vyúčtování
grantu z MMR.
M. Berdychová: Spor o to, zda usnesení či prohlášení považuje za slovíčkaření. Usnesení je
relevantní pouze u orgánů s pevnou členskou základnou a mělo by být vymahatelné, což není případ
všeoborové konference. Proto považuje název "prohlášení" za relevantní, tak to také odsouhlasil
programový výbor konference před samotným jednáním. Z mnoha bodů usnesení předchozí
konference bylo splněno pouze 1. Obsahovalo řadu bodů, které ukládaly úkoly veřejné správě, nikoliv
NNO. Prohlášení konference je již delší dobu na našem webu.
J. Hron: Co bylo usneseno na minulých konferencích, stále platí, nevidí proto důvod to na každé
následující konferenci znovu otevírat. Asociace NNO i nadále administruje PS NNO a bude pořádat
příští VŠOK.
K. Schwarz Se domnívá, že se toho ujme někdo jiný. Na dotaz kdo, ale neodpovídá.
M. Berdychová k ekonomice konference: Už bylo usneseno, že se zašle do 15. února vyúčtování za
oba granty – HMP, MMR.
K. Schwarz: Takže grant HMP byl pouze na konferenci?
M. Berdychová: Ano, o tom byl ale VV informován již před rokem - žádost se dávala v prosinci 2013.
Konání VŠOK bylo záměrně uvedeno i v žádosti na MMR, abychom mohli využít přidělené prostředky
HMP (100.000 Kč) ke kofinancování státní dotace MMR.
K. Schwarz: Takže tam bude kolonka konference?
M. Berdychová: Vyúčtování je na předepsaných formulářích, konference stála něco málo přes 200 tis.
Kč, přesný údaj dostane zítra od účetní firmy.
K. Schwarz: Tak je to v pořádku. Myslím si tedy, že toto usnesení můžeme přijmout.
I. Kaplán: Našel si Prohlášení z VŠOK 2014 na internetu. Cituje ze závěrů Všeoborové konference o
plíživém vytrácení role neziskového sektoru ve společnosti, konference i Asociace NNO by se tomu
měla podrobně a intenzivně věnovat, je to určitě její poslání a úloha.
L. Krajdl: Z mého pohledu nešlo o takovou konferenci, jako byly v minulosti, vypadalo to jako seminář
zaměřený na budoucnost. Na začátku se o velkých tématech zmínila M.Horská, částečně J. Šiklová a
I. Gabal. Bavili jsme se tam o věcech, co budou v příštím období. H. Frištenská zmínila koncepci NNO
a studie, a obávám se toho, aby nám celé toto téma vládní koncepce vůči NNO neuteklo k RV NNO,
to by byla pro Asociaci NNO škoda. Nevím o tom, že by se o velkých tématech bavilo. Bylo by potřeba
uchopit ty velké věci. Minulá konference byla o velkých tématech, Asociace tam dostala mandát, teď
jej nedostala. Někdo se chystá uchopit kulatý stůl. Pokud to neudělá Asociace NNO, tak to udělá
někdo jiný. Musíme něco uspořádat.
M. Berdychová: Souhlasí s I. Kaplánem o potřebě rozvíjet občanskou společnost. My to děláme
průběžně, ale musíme dodržovat projekt, ve kterém jsou konkrétní body k naplnění. Ve zbylém čase
se snažíme posilovat a obhajovat pozici Asociace NNO. Není mojí vinou, že nás vyhodili z RV NNO,
na druhé straně se podařilo navázat se sekretariátem dobré kontakty, proto jsme nadstandardně a
průběžně informováni i jako nečlen. Studii T. Pospíšilové k střešním organizacím jsme zásadně
rozporovali. Jsme přizváni ke všemu a rozhodně se v koncepci počítá, že oborové asociace budou
financovány z příslušných resortů. Je také na nás, abychom oživili "spící" dohodu s AK ČR z roku
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2009. Ta se sice uzavřela, ale dál se už nic nedělo. Komunikujeme s předsedou AK ČR M. Haškem,
připravuje se jednání, mj. také k finanční podpoře krajských asociací. Rozhodně žádné pole
nevyklízíme, opak je pravdou.
L. Krajdl: Měli bychom o tom častěji mluvit. Pojďme se podívat na co, co bylo dobré. Chceme jedno:
působit jako jednotné těleso.
O. Marek: Mrzelo ho, že se nepodařilo v rámci zadání udělat více prostoru pro vzájemnou komunikaci
velkých sítí. Toto dopadlo nešťastně. Jinak spousta věcí tam byla super, ostudu jsme si neudělali.
Minulé konference však chápal jako směrem dovnitř, ale tato – hosté ze státní správy sice byli
spokojeni, ale cítím, že se nepodařilo rozvinout dialog mezi velkými sítěmi. Do plánu na příští rok bych
byl rád, aby se podařilo získat sympatii těch velkých hráčů z řad NNO. To, co se nám nepovedlo na
konferenci, tak bych byl rád, kdyby se to podařilo podpořit v té konferenci další.
M. Berdychová: Ve dvoudenním formátu nelze probrat vše. Spolupráce sítí je téma konfliktní, což se
projevilo zejména koncem r. 2013 a v 1. pololetí 2014 na PS NNO. Programový výbor nepovažoval
otevírání vzájemných sporů za přínosné či konstruktivní.
J. Hron: Byl předsedou přípravného výboru, tak by ho zajímalo, jak to O. Marek myslí. Vysvětlil záměr
na uspořádání samostatné konference ke spolupráci sítí, která by mohla být letos, kde jediným
tématem bude plíživé umenšování prostoru pro neziskový sektor v ČR. Programový výbor proto
záměrně vyloučil toto téma z programu a doporučil konferenci samostatnou. Myslí si však, že i tam
byla prodiskutována velká témata. Také má pocit, že v současné době pracuje PS NNO a Partnerství
2014+ velmi konstruktivně, což bylo překvapením i pro RV NNO. Jsme jednotní a bezproblémoví. Ti,
co jsou aktivní, tak nemají jiné zájmy než pracovat v souladu dál. Za poslední měsíce se podařilo
situaci zkonsolidovat a před ministerstvy vystupovat jednotně.
K. Schwarz se dotazuje, jaká agentura konferenci připravila a kolik to stálo.
M. Berdychová sděluje, že konferenci zabezpečila kancelář ve vlastní režii, bylo málo času i krácené
dotace oproti požadované výši. Muselo se opravdu šetřit. Dále se táže, zda má ještě někdo něco ke
konferenci.
J. Řeháček: Mně se konference velmi líbila.
A. Berdych: Je třeba vyslovit poděkování těm, co se na konferenci podíleli, bylo to s ohledem na
změny po senátních a komunálních volbách náročné.
O. Rosenbergerová: Taky se mi líbila konference.
L. Krajdl: Takže velká konference s důležitými tématy bude letos?
M. Berdychová: Ano, je záměr ji připravit a v červnu bude podán grant.
K. Schwarz požaduje usnesení, že se bude konference ke spolupráci střech NNO letos konat.
M. Berdychová namítá, že se o tom nedá hlasovat, když ještě ani nebyl podán grant. Zadarmo nelze
pořádat žádnou konferenci. Pokud získáme nějaké prostředky, je zde jasný záměr konferenci
uspořádat, ale to bude až po valné hromadě. Podrobný plán práce bude schvalovat již nový výbor.
Výbor bere na vědomí zprávu o 9. Všeoborové konferenci a dále bere na vědomí, že se
připravuje podání žádosti o grant na samostatnou konferenci ke spolupráci střech NNO. Pokud
Asociace NNO grant získá, uskuteční se tato konference ve II. pololetí 2015. Požaduje zaslat emailem Prohlášení konference.
Vzhledem k tomu, že O.Rosenbergerová i O. Marek musejí odejít, předřazujeme bod 7 a 8, bod 6, 9,
10 budou projednány později.

Bod č. 8 Organizační záležitosti, přehled o placení členských příspěvků za rok 2014
Valná hromada:
VV svolává VH na 16. dubna 2015, místo a čas budou upřesněny. Je třeba zaslat kanceláři případné
návrhy na změnu stanov, aby se tím mohl zabývat ještě VV Asociace NNO.
Hlasování: schváleno jednomyslně.
Příští Výkonný výbor se proto bude konat ještě před valnou hromadou, tj. ve čtvrtek 26. března
2015 od 10 do 13 hod.
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K plánu činnosti na rok 2015 (pokračování bodu 7)
I. Kaplán považuje za charakteristické, že je předkládán plán práce kanceláře, nikoliv plán Asociace
NNO. Je to jasný důkaz, jak si předsedkyně činnost organizace privatizuje.
M. Berdychová: Jedná se o velké nepochopení, plán kanceláře je předkládán záměrně pro informaci
členům VV, protože kancelář dle stanov řídí předseda. Nelze schvalovat v lednu plán práce celé
organizace, když ani nejsou známy zdroje financování. Ty se dozvíme nejdříve v březnu, proto se v
minulosti plán činnosti Asociace NNO vždy schvaloval až po tomto datu. V dubnu se bude konat valná
hromada, plán Asociace NNO proto může schválit až nově zvolený výbor.
Byly projednány 2 přihlášky nových členů: NELI, z.s. Liberec a České souvislosti, z.s.
K. Schwarz je zásadně proti přijetí další krajské asociace z Liberce, když už je členem ANNO LK.
J. Hron namítá, že jako demokratická organizace musíme posoudit každou přihlášku, nikde ve
stanovách či v zakládací listině není uvedeno, že např. můžeme z každého kraje přijmout jen 1
organizaci a dle jakých kritérií. Kromě toho jsme dostali odpověď na náš dopis s nominacemi do RSK
od hejtmana LK, který hodnotí spolupráci s ANNO LK negativně a nehodlá v ní do budoucna
pokračovat.
M. Berdychová konstatuje, že se dnes hodně mluví o občanské společnosti a o potřebě rozvoje
demokracie. Nechápe proto, proč jsou členové, kteří toto opakovaně připomínají, proti přijetí člena,
jehož přihláška je v souladu se stanovami.
České souvislosti, z.s. představil A. Berdych. Spolek se věnuje publikační činnosti včetně neziskového
sektoru, proto je možné tuto platformu využít v budoucnu i k prezentaci Asociace NNO či k diskusím o
problémech neziskového sektoru.
Hlasování o přijetí:
NELI 6 pro, 0 zdržel 1 proti
České souvislosti: 6 pro, 1 se zdržel, 0 proti
Oba noví členové byli přijati do Asociace NNO.
Přehled o placení členských příspěvků byl rozeslán členům VV týden před dnešním zasedáním.

Vracíme se k b. 6, Informace z PS NNO (informuje její tajemník J. Hron).
Situace v PS NNO i v její sekci k novému programovému období EU 2014 - 2020 "Partnerství 2014+"
se od doby, kdy byl jmenován tajemníkem, konsolidovala. Bylo to mj. dáno i tím, že se před koncem
roku schválily Dohoda o partnerství i jednotlivé OP, tím byl také utlumen zdroj potenciálních konfliktů.
Tato problematika se také průběžně projednává na Výboru EU RV NNO, kde vystupují zástupci NNO
v souladu a jednotně. Jediný konflikt vznikal kolem nominací do RSK, což však vyřešili zástupci MMR,
kteří na půdě V EU vyzvali Asociaci NNO, aby využila své krajské struktury a provedla nominaci sama.
Do nominací jsme zahrnuli všechny krajské asociace, s nečlenskými jsme toto projednali. Ve dvou
krajích (Plzeňský a Královéhradecký), kde krajská asociace není nebo nevyvíjí činnost, jsme jmenovali
osoby po dohodě s členy PS NNO. Nominace odešly dopisy předsedkyně hejtmanům.
Tento pátek budou dokončeny administrativní práce spojené s nominacemi zástupců NNO do
budoucích MV operačních programů 2014-2020, souhrnný seznam nominací jak PS NNO, tak i
nominace, které budou zaslány Výboru pro EU Rady vlády pro NNO přímo, obdrží co nejdříve všichni
členové PS NNO (tedy i všichni členové VV Asociace NNO).
Sekretariát RV NNO bude organizovat společnou mimořádnou volební schůzi VEU a PS NNO.
Dalšímu postup bude následující:
1) schůze VEU, na které budeme volit zástupce NNO proběhne dne 10. 2. 2015 od 10 hodin ve
Strakově akademii, číslo místnosti bude uvedeno v pozvánce, kterou obdržíte příští týden
2) volba bude tajná, budou k dispozici hlasovací lístky
3) volební hlas budou mít jednak členové VEU, dále pak zástupci organizací, které jsou součástí PS
NNO. Pokud dojde k tomu, že zástupce střešní organizace je zároveň členem VEU, pak má hlas
pouze jeden.
4) volit se bude tak, že se každému kandidátovi přiřadí pořadové číslo, přičemž 1 znamená první
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místo na kandidátce, můžete si tedy vše předem promyslet.
5) kandidáti PS NNO budou seřazeni tak, že na prvních místech jsou ti, kteří pracovali již v řídících
výborech vznikajících OP, další místa jsou doplněna na základě nových nominací a jsou seřazena tak,
jak časově dorazila na naše emaily. Jak již bylo avizováno, kandidáti nominovaní
přímo přes VEU budou označeni barevně
6) jedná se o důležité jednání, které by mělo korunovat naši dvouletou snahu při přípravě nového
programového období. Účast zástupců všech členských organizací PS NNO je tedy nanejvýš důležitá.
Bod č. 9 Dosud nesplněný úkol: Vymáhání pohledávky Bad Ejsa
Dosud nesplněný úkol z ledna 2014, kdy se K. Schwarz zavázal se na příštím zasedání VV předložit
kroky směřující k vymožení pohledávky od Partnera v Německu, úkol splnil až v září 2014. Dále měl
K. Schwarz připravit do 15. 10. 2014 text dopisu urgence pohledávky, který měla poté zaslat
předsedkyně ČR novému statutárnímu orgánu BAG EJSA z Německa s připomenutím dluhu a s
žádostí o úhradu.
Předsedkyně však žádný podklad neobdržela, proto je obtížné splnit úkol VV, aby napsala nejpozději
do 31. 1. 2015 dopis.
K. Schwarz prohlašuje, že tento úkol plnit nebude a zdůvodňuje to stěhováním EAPN z kanceláře a
nepřístupností dokumentů (podkladů) Asociace NNO pro něj v důsledku a výměny zámku.
M. Berdychová oponuje, že si K. Schwarz stěhoval písemnosti až v lednu, ačkoliv termín stěhování byl
stanoven do 30. 11. 2014. Bylo dost času do poloviny října podklad připravit. Výměna zámku není
podstatná, po dohodě s tajemnicí je v její pracovní době možno kdykoliv kancelář navštívit.
K. Schwarz trvá na tom, že tento úkol nesplní.
Bod 10 - různé již projednáván nebyl, zasedání se protáhlo do 14:20 hod.

Zapsala: R. Manhartová
Dne 3. 2. 2014
Ověřovatelé:
Jaromír Hron

Ivo Kaplán

______________________________

____________________________
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