Zápis z 5. zasedání VV ANNO ČR,
konaného 25. června 2015
Přítomni: M. Berdychová, J. Hron, H. Šnajdrová, A. Berdych, K. Bauer, D. Žárský, P. Břusková
Omluveni: Za dozorčí komisi: V. Liška, H. Sasová
Za kancelář ANNO: Renáta Manhartová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení účetní závěrky
Návrh stanov
Program 9. VH + Jednací řád
Výroční zpráva 2014
Různé

1.

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Berdychová: Domnívá se, že se nepostupovalo dle obvyklých pravidel, nebylo jí sděleno zahájení
kontroly, seznam požadovaných dokumentů, vše probíhalo jen na dálku dle zaslané závěrky.
Liška: Zápis jsem poslal, až bude podepsán, pak jej VV dostane. Na minulém zasedání jsem říkal, že
byly rozděleny kompetence. Až DR přijme usnesení, poté dá i své stanovisko VH k emailům pana
Schwarze, Kaplána, apod.
Berdychová: Tlačí nás čas. Problémy začaly od roku 2011, celou dobu se o to DR nezajímala a nyní se
začalo teprve řešit. Naše účetní nemůže ovlivnit chyby z minulých let, tak proč se to spojuje teď, kdy
je potřeba podat DPPO a vydat VZ 2014?
Hron: DR projednávala i rok 13.
Berdychová: Ano, ale to byla jiná účetní firma a roky 2011 - 2O13 v některých drobnostech
nenavazovaly.
Sasová: Z čeho to tak vypadá? (reakce na zdržení kontroly účetnictví 2014) Musí se to rozdělit na dvě
části. Připomínky Schwarze a účetní závěrka. Pokud Vám některý email nešel v kopii, tak jen proto, že
jsem Vás nějakou drobností nechtěla obtěžovat jako statutára, určitě jsem Vás nechtěla obcházet.
Berdychová: Pokud to máte hotové, jste schopni dát stanovisko dnes?
Sasová: Nemám informace o tom, že se má dnes setkat VV a že to budete chtít předložit hned. Je
třeba řešit pohledávky.
Berdychová: Ano, to očekáváme. Kolega Liška to věděl, a proto byl pozván. Je třeba závěrku schválit.
Nejvíce pohledávek Asociaci NNO v ČR způsobil svou působností na pozici předsedy Asociace pan
Schwarz a to v částce téměř 140 KČ v letech 2009 – 2014.
Sasová: Není důvod, proč to neuzavřít.
NA DOPORUČENÍ ČLENŮ DR VV SVHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ROKU 2014.
HLASOVÁNÍ: Jednomyslně schváleno.
Liška: Je třeba dohodnout, jak budeme dál řešit p. Schwarze. Rozumím, že je to složité, jako
místopředseda pro ekonomiku v r. 2012 jsem raději rezignoval. Navrhuji, aby se VH v červenci
zabývala především stanovami a další VH mohla dát stanovisko k nařčením pana Schwarze.
Sasová: Souhlasí.
Berdych: Podporuji, aby se obvinění p. Schwarze na 9.VH odložila, ale musí se to vyřešit. Role DR je
ověřit, zda byla dotace utracena v pořádku.
Berdychová: Úkolem DR není detailně odpovídat p. Schwarzovi, ale zaujmout stanovisko, zda došlo či
nedošlo k “podvodům“ a toto sdělit členům ANNO.
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Liška: Doporučuji, abychom jednali konstruktivně pořád. Abychom mohli jako DR odpovědět, zda to je
pravda, toto není pravda, apod.
Berdych: Dohodneme se, že toto bude řešit pouze DR, a pojďme dál.
Berdychová: Domluvíme se tedy s paní Sasovou na termínu fyzické kontroly a u kontroly budu já i
účetní.
Berdych: Vzhledem k odchodu pí. Sasové se dotazuje, proč se jí zdálo 9 dni na připomínkování stanov
málo a proč tedy nezaslala připomínky v prodlouženém termínu. Pí. Sasová reagovala tak, že byla
prostě doba krátká a předala panu Berdychovy písemně své připomínky ke stanovám ANNO ČR.
2.

STANOVY PO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Berdych: Nejvíc připomínek bylo od členů VV, čekal na další připomínky od členů, ale nakonec přišly
pouze z ANNO JMK. K dalšímu procesu schvalování podstoupím statutáři, zašle se verze 4. Vše
předám v tištěné podobě.
Berdychová: Požádala jsem členy, aby zaslali připomínky nyní, na VH by se už neměly řešit.
3.

PROGRAM 9.VH – JEDNACÍ ŘÁD

Berdych: Úprava pasáže ke způsobu voleb v JŘ byl z minulého VV úkol pro pana Lišku. Dohodli jsme
se, že volby budou více kolové, jako byli, akorát se dají dělat paralelně, takže se čas zkrátí.
Liška: My jsme to konzultovali i s p. Hronem, nenašli jsme ten správný mechanismus dát řídícímu VH
možnost operativně v průběhu volby uzpůsobit technologii.
Berdych: JŘ nemám hotov, dělal jsem stanovy, je toho hodně, ale můžeme ho schválit per rollam.
Liška: Zaslal jsem návrh nového JŘ.
Berdych: Váš návrh otevírá mnoho chyb, které jsme už kdysi vyřešili. Proto jsem Vám napsal, že je to
nepoužitelné.
Berdychová: Neměli bychom VH časově zatížit dalším schvalováním JŘ. To až budeme spolek.
Berdych: Nový JŘ Vám zašlu do 2. července a prosím o schválení per rollam Do 7. července bychom
ho měli stihnout schválit a připomínkovat.
Berdychová: Bude se tedy na VH schvalovat JŘ?
Hron i Berdych: JŘ by se měl schvalovat.
Liška: JŘ je třeba schválit navždy, ať se k tomu nemusíme pořád vracet.
Bod 2 v programu VH: Schválení JŘ a pak to nese riziko, že to zapisuje někdo, kdo zatím není zvolený,
nebo to bude bod 4 mandátová komise.
Usnesení: Souhlas členů VV pro variantu BODU 2 – Schválení JŘ.
K dalším bodům programu 9. VH, který předložila předsedkyně:
Břusková: Potřebujeme mandátovou komisi?
Berdych: Potřebujeme. Slouží ke kontrole členů – zda platí, zda jsou delegáty svých PO, apod.
Hron: bod 2 až dál (po bod 8) je bez problémů.
Berdychová: VH schvaluje účetní závěrku?
Hron: Ano.
Liška: Bod Zpráva DR musí být v programu také.
Hlasování: VV schvaluje s úpravami návrh programu VH a pověřuje předsedkyni k jeho rozeslání.
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4.

Berdychová: Snažila jsem se v textu negativní věci vyjmout, ale VZ má odrážet realitu organizace.
Proto tam nějaké problémy uvedeny jsou. Táhneme za sebou balvan špatné pověsti. Doufám, že se to
do budoucna změní
USNESENÍ: VV schválil účetní závěrku, která bude přílohou VZ, text VZ bere na vědomí.
6.

RŮZNÉ


TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE VV
Berdychová: Je třeba sejít se ještě v červenci před VH?
Po valné hromadě – jednomyslná shoda.

DLUH PAMÁTKOVÉ KOMORY NA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH ZA ROK 2014
Berdychová: Památková komora je dlužníkem, je nutné to před 9. VH vyřešit.
Liška: O tom nevím, zjistím. Jsem však přesvědčen o tom, že mám doklad o zaplacení za rok 2014,
platilo se v prosinci.

EAPN
Berdychová: Přišlo písemně vystoupení EAPN z ANNO. Dluží nám stále 83 tis. Kč
Berdych: Pokud je dohoda s dr. Černou, že něco bude kompenzovat z VDV, je třeba to připomínat.
Usnesení: VV bere na vědomí, že EAPN vystupuje z ANNO v ČR k 30. červnu 2015.
Manhartová: Je zde další problém, máme více dlužníků, co nezaplatili již několik let členský poplatek.
Jak mám postupovat při této VH? Mám všem opět zaslat delegační listy, nebo se vyloučí?
Berdych: NAVRHUJI zaslat delegační list společně s výzvou k platbě VH a těm, co platí řádně, zaslat
pouze delegační list s pozvánkou.
Bauer: Do pozvánek uvést, že se na 8. VH dohodlo, že dlužníci mají pozastavená práva hlasovat a
vystupovat na VH.
TENTO POSTUP BERE VV NA VĚDOMÍ
Hron: Jak se bude řešit dluh EAPN?
Bauer: Zaslat upomínky – prostě udělat všechny potřebné kroky.
Liška: Navrhuji, aby se předložil seznam dlužníků, a probereme to na příštím 6. zasedání VV.



FINANČNÍ SPOLUÚČAST
Berdychová: Je třeba projednat s MMR spoluúčast projektu, 50 % je neobvyklé a není to ani v našich
silách. Do 14. 12. můžeme požádat o změnu. Projednám na podzim, až bude zřejmé, kolik
dodatečných zdrojů získáme.
Berdych: Téma, kde sehnat peníze, je velmi důležité.
Berdychová: Konference k sociálnímu bydlení – na podzim, určitě ne s EAPN, ale s VDV, dále jsme
jednali s europoslancem Zdechovským. I členové VV by mohli přijít s nějakým nápadem, kde získat
dodatečné financování.
Hron: My jsme partnerem mnoha projektů, tak možná bychom se mohli nabídnout, že bychom jím
mohli dělat partnera (VDV – děti, apod.)
Bauer: Pracujete s programem Erasmus? Ten funguje docela dobře, my teď připravujeme tři projekty,
jeden byl již přijat. Mohla by existovat spolupráce, alespoň v rámci členů ANNO, když už to nejde jako
na bázi střešní organizace.
Berdych: Existují také zdroje evropské, německé dotace FES a další německé politické dotace. Je
možné oslovit i Eurocentrum.
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KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY VŮČI NNO
Břusková: Chybí mi čerstvá informace o tom, co se děje na RVNNO, chodí tam někdo, v jakém to je
stádiu?
Berdychová: Připravuje se restrukturalizace členů RV NNO. Chtějí nastavit pravidla, kdo může být
reprezentantem neziskového sektoru. Informace dostávám ze sekretariátu přímo, i když nejsme
členem. Také nejsme oficiálním připomínkovým místem. Je to politická záležitost, kterou nemohu
ovlivnit. Kdo bude jmenován do RVNNO rozhoduje ministr Dienstbier.
Berdych: Dienstbier je velmi nekomunikativní. Nesmíme to vzdávat. Zkusme to přes jeho náměstky –
Šimůnková. Tímto by se to mělo prolomit. My bychom tam měli být, ale nejsme tam. Musíme to
zkusit!
Berdychová: Máme vůbec na to být připomínkovým místem?
Berdych, Břusková: Ano, je třeba o to usilovat.



STANISLAV KONEČNÝ – JEHO PŘÍTOMNOST NA SCHŮZÍCH VV
Berdychová: Někteří členové VV vyjádřili na minulých jednáních podiv nad přítomností ředitele
kanceláře na schůzích VV.
Hron: Pokud má nebo nemá zde být, o tom rozhodují členové VV.
Bauer: Musí být na VV, jak má řídit kancelář, když tu není? Profesionální aparát je velmi důležitý, musí
mít přímé informace.
Berdych: Návrh: Pozveme ho na příští VV.
Bauer: Je povinností zaměstnanců být na VV. Práce na 1,5 úvazku + předsedkyně je obtížně
zvladatelná, kancelář by se měla posílit. Předseda nemůže dělat vše.

OPERAČNÍ PROGRAMY
Bauer: Máte někdo konkrétní představu k připravovaným OP?
Hron: Ano, ale pouze na krajské úrovni, nikoliv na celorepublikové.
Bauer: Ve všech těch výzvách by měli být příjemci NO, to že to tak není, je hrubá chyba.
Hron: OPZ to velmi omezuje. My na ně nemáme úplně přímý vliv, oni mohou, ale nemusí prosazovat
naše zájmy.
Berdychová: Do MV OPZ se zástupci ANNO ČR nedostali kvůli problematickému postupu v rámci
Partnerství NNO 2014+

PRACOVNÍ SKUPINA/PARTNERSTVÍ NNO 2014+
Bauer: PS považuje za nepřehledný paskvil. Měl by se změnit název.
Berdych: Byl tady plán reformace, jak je to daleko?
Hron: Musíme chtít to takhle dělat, abychom to mohli efektivněji řídit jako organizace.
Berdych: Máme klíčovou pravomoc jmenovat tajemníka pracovní skupiny. PS fyzicky nezanikne,
zpracuje se změna ve fungování a vše se tím posune.
Hron: V PS se scházejí neziskovky, všichni nejsou naši členové.
Berdychová: Uskupení nemá žádnou právní formu, vymahatelnost ani pravidla.
Bauer: Tajemníkem musí být profesionál (nic proti panu Hronovi, myslel člověka, který je za to
placený).
Berdych: Tajemníka jmenuje Asociace NNO v ČR, což je nyní p. Hron. Osobu tajemníka určuje
předseda organizace. My, jako výbor, se musíme rozhodnout, jakým směrem se PS bude ubírat.
Přestaneme PS svolávat tak, jak je, ale bude se svolávat zvlášť – kraje, obory…. Jestli se bude chtít
někdo odtrhnout, nedá se nic dělat. Je nutné něco změnit, současný stav Asociaci spíše poškozuje.
Berdychová: Ty opoziční organizace jsou 4. Vyvolávají konflikty a způsobily to, že spousta členů
přestala na PS jezdit.
Bauer: Jedná se o mini revoluci. Ta musí skončit výhrou. Bál bych se silového řešení. Nejdříve bych
jednal. Hledal bych také kompromisní řešení.
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Berdychová: Navrhuji, že zpracuji během dovolené (tj. do 7. července) řešení a strategii. Takhle se o
tom bavíme teoreticky. Připravím varianty řešení PS.
Liška: Tyhle debaty tady zažívám 4 roky. Plně souhlasím s T. Berdychem. Vyplývá mi z toho, že je
důležité stanovit jasný termín, tj. do konce července. V srpnu to VV projedná, stav je teď
neudržitelný. Pokud s tím něco neuděláme, může to celou Asociaci vážně ohrozit.
Berdych: Tento přístup je naprosto logický, buď vyhrajeme, nebo prohrajeme. Myslím, že nemůžeme
prohrát, tyto organizace nám škodí, kde mohou, nemyslím si, že by nám mohli uškodit ještě více.
Hron: Já vidím Partnerství tak, že je rozhodnuto o všem důležitém. Monitorovací výbory jsou již
obsazené.
Berdychová: Tím, že udržujeme fungování Partnerství, podřezáváme větev sami sobě. Teď se stejně
nehraje o žádné dotace a posty, využila bych momentu překvapení a udělala bych z Partnerství
poradní orgán ANNO ČR.
Hron: Sedláček se ozval, že první termíny směřuje na září. Hlásí se také k tomu, že to svolá on.
Berdych: On to nesmí svolávat.
Hron: On je koordinátorem.
Bauer: PS utvořila dvě skupiny?
Hron: Partnerství a ekonomická sekce.
Bauer: Kolik to je lidí to partnerství?
Hron: Je jich asi 16 organizací.
Hron: Na posledním Partnerství, které se sešlo, nás bylo 8 nebo 10. Čtyři ze Zelených, dvě za CpKp, já
jako tajemník a předsedkyně Berdychová.
Liška: Skoro souhlasím (na 90 %) s tím co říkala paní Berdychová a nesouhlasím s panem Berdychem.
Není to tak jednoduché, jak to vypadá. PS je skupina VŠK, kde byli organizace z celé ČR. Odvozuje svůj
vznik od VŠK a ne od toho, že si Sedláček obvolal nějaké organizace. Doporučuji, aby paní Berdychová
udělala SWOT analýzu. Je potřeba to udělat racionálně, pokud to chceme vyřešit.

V Praze, dne 25. června 2015

Zapsala: Renáta Manhartová

Ověřila: M. Berdychová
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