
Schválený program
10. Valné hromady Asociace NNO v ČR

23. června 2016 od 10.30 do 16 hodin
Ve Viničném domku, Chuchelská 6/1, 143 00, Praha 4 - Modřany

1. Zahájení valné hromady, přivítání hostů

2. Schválení jednacího řádu VH 

3. Volba mandátové komise, kontrola mandátu delegátů

4. Volba zapisovatelů, ověřovatelů a skrutátorů valné hromady

5. Volba návrhové komise

6. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti, návrh usnesení

7. Projednání a schválení programu valné hromady

8. Zpráva Dozorčí rady o hospodaření 2015

Přestávka na oběd 12:30 - 13:30

9. Vystoupení hosta: starostky MČ Praha 12

10. Projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření Asociace NNO 

v r. 2015 včetně hospodářského výsledku, schálení výroční zprávy

11. Projednání a schválení zprávy o činnosti Dozorčí a revizní komise

12. Doplňovací volba do Dozorčí a revizní komise

13. Plán činnosti Asociace NNO na rok 2016

14. Schválení  rozpočtu Asociace NNOna rok 2016

15. Různé 

16. Projednání návrhů na usnesení předložených návrhovou komisí včetně 

hlasování (předseda návrhové komise)

17. Projednání a schválení celkového usnesení valné hromady

18. Závěr a ukončení valné hromady 

___________________________________________________________________________
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Zápis z 10. Valné hromady Asociace NNO v ČR

Bod 1 - Zahájení valné hromady, přivítání hostů

V 10:35 zahájila předsedkyně 10. Valnou hromadu Asociace NNO (dále VH). Byla svolána 

jako řádná VH ve stanoveném předstihu, veškeré podklady byly členům zaslány ne později, 

než 14 dnů předem.

Při zahájení je třeba ustanovit mandátovou komisi, která se ujme své funkce, a ověří počet 

přítomných členů s hlasovacím právem. Dle NOZ je nezbytná nadpoloviční většina členů, 

v opačném případě je nutné VH opakovat nejdříve po 15 dnech.

Bod 3 – Volba mandátové komise, kontrola mandátů

S ohledem na doplňovací volbu do DRK je tato komise zároveň komisí volební. Předsedkyně 

informuje,  že  pokud  někdo  nemá  pověřovací  listinu  jako  delegát,  nebo  potvrzení,  že  je 

statutárem  (pro  ty,  kdo  nemají  statutára  zapsaného  v OR),  je  možno  podepsat  čestné 

prohlášení na místě. Navržení kandidáti z pléna: Helena Sasová, Antonín Berdych, Zdenka 

Tesařová. 

Usnesení: 10 VH zvolila jako členy mandátové a volební komise H. Sasovou, A. Berdycha a 

Z. Tesařovou. 

Hlasování: pro – 10, zdržel se – 1, proti – 0 

Mandátová komise zasedala 10:40 – 10:55 hod. Požádala přítomné o podepsání prezenční 

listiny, rozdala mandátové lístky. Zjistila, že celkový počet přítomných je 11 členů, potřebný 

počet pro usnášeníschopné je 13 členů.  Sdělila, že VH zatím není usnášeníschopná. Čeká se 

na 4 členy, kteří potvrdili účast a jsou na cestě. 

Předsedkyně navrhuje probrat body, o kterých není nutné hlasovat ihned. Jedná se o volbu 

zapisovatelky, skrutátora a ověřovatelů. Může přednést zprávu o činnosti Asociace mezi 8. – 

10. VH, a zpráva DRK o hospodaření. 

Bod 4 – volba zapisovatelky, skrutátora a ověřovatelů.

Usnesení: Zapisovatelkou 10. VH. byla zvolena tajemnice D. Rychterová. 

Hlasování: pro – 11, zdržel se – 0, proti – 0

Usnesení: Skrutátorkou byla zvolena Z. Polová

Hlasování: pro – 11, zdržel se – 0, proti – 0
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Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni V. Liška a pí. Sedláčková.

Hlasování: pro – 10, zdržel se – 1, proti – 0

Usnesení: Do návrhové komise byli zvoleni P. Břusková, J. Eichler, pí Navrátilová. 

Hlasování: pro – 10, zdržel se – 1, proti – 0

Byl  předběžně  odsouhlasen  program  10.  VH.  Dále  byl  předřazen  bod  10  (částečně),  tj. 

přednesení zprávy o činnosti Asociace NNO v r. 2015. Pokud přijedou další delegáti a VH 

bude  usnášeníschopná,  budou  předchozí  i  další  body řádně  odsouhlaseny.  Zatím chybí  2 

delegáti. 

Bod 10 - Zpráva předsedkyně o činnosti Asociace

Návrh textu výroční zprávy byl zaslán všem členům elektronicky. Nyní je hotov 1. návrh 

grafického zpracování (promítal se z dataprojektoru). Ve své zprávě se předsedkyně zaměří 

v zájmu kontinuity jak na r. 2015, tak i na končící pololetí 2016, protože v bodech 13 a 14 

bude 10 VH schvalovat i plán činnosti a rozpočet Asociace na rok 2016.

V minulých  letech,  tedy  po  zvolení  současné  předsedkyně  v r.  2013,  bylo  zjištěno,  že 

v Asociaci existuje řada členů, kteří nevykonávají žádnou činnost, nekomunikují, dlouhodobě 

neplatí členské příspěvky nebo jsou v likvidaci. Proces očisty členské základny trval 2 roky, 

proto  také  dočasně  poklesl  členů  na  30,  z toho  má  ale  dalších  5  pozastaveno  členství 

v důsledku závazků vůči Asociaci. Výkonný výbor zvolený na 8. VH v r. 2015 však preferuje 

kvalitu nad kvantitou.

Minulou špatnou pověst Asociace u veřejného sektoru i obecně v neziskovém sektoru se již 

podařilo  napravit.  Bohužel  existuje  několik  málo  NNO,  resp.  jejich  představitelů,  kteří 

Asociaci  opakovaně kritizují  a  systematicky poškozují  její  dobré jméno pomluvami.  Není 

reálné řešit  tento stav např. trestním oznámením, neprospělo by to nám, ani neziskovému 

sektoru jako celku. Rozpory i vzájemné útoky se bohužel stávají i v jiných NNO a jsou široce 

medializovány. Příčinou je především poměrně těžká pozice NS v současném společenském 

klimatu a nesystémový způsob financování, silně ovlivněný lobbingem.

Tento obecný problém se v Asociaci promítá především v PS NNO. V minulosti  se řešily 

problémy společně s členy i nečleny Asociace, od r. 2013 se v PS NNO řeší většinou výhrady 

několika málo členů vůči tomu, kdo vše pořádá a administruje, tedy vůči nám. VV se zabývá 

dalším postupem v PS NNO pravidelně, navrhl její rozdělení na komoru regionů a komoru 

krajů. Krajské asociace se pravidelně scházejí od r. 2014 a jednání zde jsou konstruktivní. Ve 

II. pololetí 2016 začneme samostatně zvát i oborové asociace a další velké NNO. Umožní to 
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také personální posílení kanceláře Asociace o dvě nové kolegyně Marii Froulíkovou a Blanku 

Remešovou. Obě přítomné se delegátům členských organizací krátce představily. 

Předsedkyně se také věnovala ekonomice roku 2015. Na začátek IX/2015 byla připravena 

konference k sociálnímu bydlení. V důsledku politické krize ZHMP (byli spolupořadateli) se 

konference  musela  odvolat  a  grant  MHMP vrátit,  zároveň jsme ale  neobdrželi  přislíbený 

příspěvek europoslance ve výši 10 tis. Euro. Letos bylo o grant zažádáno znovu a tento rok se 

konference uskuteční. V roce 2015 byly podány tři žádosti o dotaci. Z MMR byla obvyklá 

výše o 20% krácena. Z MHMP jsme získali 2 granty v celkové výši 85 tis. Kč. Z výzvy OPZ 

041 nám bylo nyní schváleno 3,2 mil. Kč na 2 roky.  Krácení o 45% oproti původní žádosti 

bylo hodnotící komisí zdůvodněno tak, že je nejprve nutné posílit kapacitu samotné Asociace 

(kanceláře),  až  v dalším  kroku  lze  poskytovat  kvalitní  služby  členům.  Nyní  se  jedná  o 

projektu  z OPTP.  Za  úspěch  Asociace  lze  považovat  přijetí  našich  návrhů  do  Koncepce 

politiky státu k neziskovému sektoru v VII/2015: definice střešních organizací, které mohou 

partnerem  státu  nastavování  povinností  NNO  vůči  státu  dle  míry  přijatých  prostředků 

z veřejných  zdrojů.  Od  roku  2017  vznikne  dotační  titul  RV  NNO  na  činnost  a  správu 

vrcholných střešních NNO (300 – 800 tis. Kč). Předsedkyně byla v červnu 2013 schválena 

vládou jako řádná členka RV NNO.

Asociace,  která  je  všeoborovou  střešní  organizací,  se  musí  především  postarat  o  vlastní 

finanční zdroje, na druhé straně nemůže získávat prostředky svým členům a vybudovat jim 

kapacitu kanceláře. ANNO ČR je organizací tvořenou „zdola“ (jeden z parametrů definice 

střešní  organizace),  proto  jsou  očekávání  některých  krajských  asociací  v tomto  smyslu 

nerealistická. Teď je díky prostředkům z OPZ a perspektivě na rok 2017 prioritou vybudovat 

v  ústředí  odborně  i  personálně  stabilní  kancelář,  která  bude  schopná  poskytovat  kvalitní 

služby  členům.  Bude  nejprve  zjišťovat,  jaké  služby  členové  potřebují,  aby  pracovala 

efektivně. Díky stabilnějšímu financování může s touto činností začít od druhého pololetí r. 

2016.

Závěrem shrnula předsedkyně, že Asociace má dva cíle – sdružovat členy a pomáhat jim, 

stejně jako napomáhat rozvoji neziskového sektoru v ČR. Jedním z nejdůležitějších kroků je 

budování  pozice  respektovaného  partnera  na  úrovni  vlády,  resortů  a  krajů.  Toho  může 

dosáhnout  pouze  tehdy,  když  bude  mít  aktivní  členy.  Vyzvala  proto  delegáty,  aby jejich 

organizace posílily komunikaci se sekretariátem, zasílaly odkazy na své VZ nebo na zprávy o 

činnosti,  atd.  O mnoha členech dosud relevantní a aktuální informace nemáme, i  proto je 

proces plnohodnotné obnovy Asociace a posílení její  pozice pomalejší,  než jsme původně 

očekávali. 
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V 11:30  se  dostavili  další  členové,  předsedkyně  požádala  členy  mandátové  komise,  aby 

ověřili dokumenty a vydala výrok, zda jsme usnášeníschopní. Vyhlásila krátkou technickou 

přestávku 

V 11:35 Mandátová komise oznamuje, že se zvýšil počet členů o 3, nyní je přítomno 14 členů 

s hlasovacím právem, 10. VH je prohlášena za usnášeníschopnou. 

Předsedkyně shrnula dosavadní průběh 10. VH včetně předběžně odsouhlasených usnesení a 

dává znovu hlasovat o bodech.

Usnesení: 10 VH schvaluje usnesení k bodům 3, 4, 5 a 7.

Hlasování: pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0

Bod 2 – Schválení Jednacího řádu 10. VH

Dále  dává  předsedkyně  hlasovat  o  schválení  Jednacího  řádu  10.  VH  (posunutý  bod  2 

programu kvůli usnášeníschopnosti), jehož návrh byl členům Asociace zaslán elektronicky.

Usnesení: Delegáti schvalují Jednací řád 10. VH

Hlasování: pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0

Bod 8 - Zpráva Dozorčí rady o hospodaření 2015

Zprávu dozorčí a revizní komise přečetla paní H. Sasová. DRK nemá výhrady k hospodaření 

Asociace v r. 2015,  tato zpráva bude přílohou zápisu z 10. VH. 

Usnesení: Delegáti 10. VH schvalují zprávu Dozorčí a revizní komise

Hlasování: pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0

Bod 9. Vystoupení starostky MČ Praha 12 se přesouvá do jejího příchodu (cca 13:30)

Pokračování bodu 10 – schválení výroční zprávy

Delegáti vznesli k textu VZ před korekturou několik drobných připomínek: vypsat celá jména 

u členů orgánů Asociace, opravit rok 2014 na 2015, vypsat celé názvy organizací, opravit u 

člena DRK M. Vachal jméno organizace FG, o.p.s. a neuvádět první místopředseda, ale jen 

místopředseda, změnit slovo „hodláme“.

11:50  předsedkyně  navrhuje  usnesení,  že  VH  schvaluje  zprávu  o  hospodaření  a  činnosti 

Asociace (s tím, že připomínky členů byly akceptovány). 
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Usnesení: Členové VH schvalují  zprávu o hospodaření  a  činnosti  Asociace po provedení 

jazykových korektur, které nemění význam. 

Hlasování: pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0

Bod 11 - Doplňovací volba do Dozorčí a revizní komise

Předsedkyně sděluje, že je třeba doplnit členy DRK. Pan V. Liška rezignoval 9. 6. 2016, M. 

Vachal odešel z NNO a dlouhodobě nekomunikuje. Vyzývá delegáty, aby navrhli kandidáty do 

DRK, požádala zároveň, aby byly navrženy jen takové osoby, které mohou svou činnost dělat 

z odpovědně a dlouhodobě. 

A.  Berdych:  Oceňuje,  že  členové  DRK  chodili  na  zasedání  výboru  pravidelně  a  velmi 

zodpovědně. Úzká komunikace a spolupráce mezi VV a DRK se ukázala jako přínosná a 

prospěšná fungování orgánů Asociace mezi VH. Dále upozorňuje, že před dovolbou je třeba 

odvolat pana Vachala, který nekomunikuje, ale ani nerezignoval. 

Usnesení: 10. VH odvolává pana Vachala z DRK. 

Hlasování: pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0

Usnesení: 10. VH bere na vědomí odstoupení pana V. Lišky z DRK. 

Hlasování: pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0

Kandidáti do DRK, navržení delegáty 10. VH, kteří se postupně představili:

 J. Řeháček – z ANNO JČK, předseda, hnutí Březový lístek, původní profesí grafik, 

novinář, typograf

 Pí.  Sedláčková –  členka  VV ANNO JMK, je  činná  ve  Svazu  tělesně  postižených, 

v oblasti sociální služeb se pohybuje bezmála 20 let

 J. Kořínek – nepřítomen, ale souhlasí  s kandidaturou, ředitel Finanční gramotnosti, 

o.p.s.,  ekonom.  Omlouvá  nepřítomnost,  musel  pracovně  odjet  mimo  Prahu.  Sdělil 

ochotu práci v DRK vykonávat. Byl doporučen prezidentem AFOG I. Noveským

12:20 Volební komise se ujímá své funkce po technické přestávce. Rozdala volební lístky, dle 

Stanov Asociace je volba členů orgánů tajná. Na každý volební lístek lze napsat 0 až 2 jména. 

Výsledky

12:30  bylo  odevzdáno  14  hlasovacích  lístků:  Výsledky  voleb: J.  Řeháček:  11  hlasů,  J. 

Kořínek: 9 hlasů, pí. Sedláčková: 6 hlasů – zůstává jako náhradník. Volba je platná. 

 

Usnesení: 10 VH doporučuje paní  Sedláčkovou jako případnou náhradnici při  odstoupení 

Hlasování: pro 14, zdrželi se 0, proti 0 
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Bod 13 -Plán činnosti Asociace na r. 2016

12:35 Předsedkyně uvedla, že se o klíčových bodech činnosti zmínila v zájmu kontinuity již 

v bodě 10, vyzvala delegáty k dotazům nebo připomínkám. Plán činnosti byl zaslán členům 

elektronicky a promítnut plénu dataprojektorem.

Usnesení: 10. VH schvaluje plán činnosti Asociace na rok 2016. 

Hlasování: pro 14, zdrželi se 0, proti 0 

Bod 14 - Rozpočet na rok 2016 

12:40 Předsedkyně sděluje,  že rozpočet  byl  sestaven na základě příjmů známých k 25.  5. 

2016, tedy ke dni povinného rozeslání podkladů k 10. VH členům Asociace. Dne 16. 6. 2016 

zasedala hodnotící komise MPSV, která schválila Asociaci podporu ve výši 3, 2 mil. Kč na 

období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018, protokol z této komise dosud zaslán nebyl. Zároveň 

budeme podávat projekt na výzvu č. 4 z OPTP, dosud však nevíme, od kdy bude v případě 

úspěchu čerpání možné. Prakticky to znamená, že rozpočet bude ve II. pololetí 2016 navýšen 

na straně příjmů i výdajů, schvalování změn je dle Stanov Asociace v kompetenci VV.

Usnesení: VH schvaluje předložený rozpočet na rok 2016. 

Hlasování: pro 14, zdrželi se 0, proti 0 

Bod 15 - různé 

12:45 S ohledem na dostatek času před obědem přistupuje 10. VH na projednání dalších bodů, 

plánovaných na odpoledne. Stále čekáme na příchod čestného hosta starostky D. Rázkové. 

Předsedkyně navrhuje v tomto bodě projednat nejprve záležitosti, o kterých by bylo potřeba 

hlasovat. Diskuse k bodu 15 pak může pokračovat odpoledne. 

Usnesení: 10. VH schvaluje a bere na vědomí připomínky z diskuse. 

Hlasování: pro 14, zdrželi se 0, proti 0 

Bod  16  a  17  -  Projednání  návrhů  na  usnesení  předložených  návrhovou  komisí  včetně 

hlasování  (předseda  návrhové  komise).  Projednání  a  schválení  celkového  usnesení  valné 

hromady

Usnesení: 10. VH schvaluje všechna přijatá usnesení a bere na vědomí zprávu předsedkyně o 

činnosti v mezi dobí mezi 8. VH a 9. VH, stejně jako připomínky vzešlé z diskuse a schvaluje 

přijatá usnesení. 

Hlasování: pro 14, zdrželi se 0, proti 0 
7



 

12:55 - příchod starostky MČ Praha 12 PhDR. Daniely Rázkové: 

Bod 9 - Vystoupení starostky MČ Praha 12

Pozdravila  přítomné a sdělila,  že  ji  přivádí  pozvání  paní  předsedkyně,  se  kterou si  velmi 

rozumí, co se týká činnosti neziskových organizací a poskytovaných sociálních služeb. Sama 

byla a stále je v neziskovém sektoru činná.

Domnívá se, že nezisková sféra má nyní štěstí, že nastartovalo nové programovací období 

Evropských  fondů,  ale  zároveň  psát  projekty  je  velmi  složité  a  pracné,  i  zkušení  autoři 

projektů by potřebovali nový rekvalifikační kurz. Z jedné strany přitékají ve velkém objemu 

peníze z EU a z druhé strany neziskový sektor ubíjí nebetyčná administrace. 

Velmi  fandí  neziskové  sféře  a  bude  se  snažit  ji  podporovat.  Ráda  podpoří  kdekoliv  i 

předsedkyni Berdychovou, protože se s jejími názory velmi ztotožňuje. 

Zmínila  se dále o historii  Viničního domku ze 14.  Století,  který nám pro konání 10.  VH 

zapůjčila. Byl přestavěn a zrekonstruován pod dohledem památkářů, nepodařilo se uchovat 

jen původní doškovou střechu. Nyní slouží pro slavnostní akce MČ Praha 12 i jako obřadní 

síň,  v 1  patře  jsou  prostory  pro  výstavy.  Koná  se  zde  i  Modřanský  košt  vína  (nejsou 

producenti vína), dělají vinařské dny a pak se schází spolek, ale není to obchodní produkce. 

Je to spíš komunita, kterou vytváří skupina z 50 viničních zahrádek. 

Předsedkyně  poděkovala  paní  starostce  za  proslov  i  za  výpůjčku  důstojných  prostor  pro 

konání VH Asociace. Budeme se snažit i díky posílení kanceláři udělat maximum proto, aby 

se prestiž neziskového sektoru posílila. 

13:20 – 14:00 přestávka na oběd, prostor pro vzájemnou diskusi delegátů

Pokračování bodu 15 - Různé

 Je  třeba  oslovovat  krajské  asociace  pro  jednotlivé  regiony  (hledat  tu  nejsilnější 

asociaci) a navázat s nimi spolupráci v rámci projektů. Tam, kde krajská asociace není, 

je nutno podpořit jejich vznik pomocí silných místních NNO. Krajské asociace mohou 

nejlépe zmapované své okolí.

 Osobnost neziskového sektoru. Anketa běží v prvním ročníku. Měly by být vybrány 3 

osoby z každého kraje  (opět  od jednotlivých krajských střech  NNO v daném kraji),  je  to 
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zkušební první rok, proto, je třeba být k pravidlům otevření, ale ne příliš kritičtí, protože je to 

ve fázi zrodu. Informace na webu do 30.6. Vyhlášení nemůže být z organizačních důvodů 

před 17. listopadem, takže spíš koncem listopadu 2016.

 paní Navrátilová poděkovala za všechny delegáty za přípravu a průběh 10. VH: „ Bylo 

to skvělé a tvůrčí, navíc v krásném a příjemném prostředí.“

Bod 18  - Závěr a ukončení VH

Předsedkyně  poděkovala  všem  za  účast.  Je  potěšena,  že  vše  proběhlo  v přátelské  a 

konstruktivní atmosféře, což je velmi dobrým počinem pro další cestu Asociace. Poděkovala 

delegátům, že přijeli v takovém počtu, abychom byli usnášení schopní, i za to, že byli aktivní 

a tvůrčí a efektivní.  Tímto považuje 10. VH za ukončenou. 

Zapsala: 

D. Rychterová

V Praze, dne 27. 6. 2016

Ověřili:

V. Liška Sedláčková

(podpis, datum) (podpis, datum)
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