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Zápis ze 4. zasedání VV ANNO ČR 

konaného 26. května 2015 

 

Přítomni: M. Berdychová, J. Hron, H. Šnajdrová, A. Berdych, K. Bauer, D. Žárský, P. 

Břusková 

Omluveni: -  

Za dozorčí a revizní komisi (DRK): V. Liška 

Za kancelář ANNO: Renáta Manhartová 

 

Program: 

I. Projednání stanov dle zaslaného návrhu 

II. Informace k účetní závěrce  

III. Různé 

___________________________________________________________________________ 

 

I. Stanovy 

Byla projednána verze zpracovaná A. Berdychem na základě b. 3 z 3. zasedání VV. Členové 

VV se postupně vyjadřovali k jednotlivým bodům stanov a navrhovali vhodné formulace pro 

racionalizaci stanov, včetně uplatnění zkušeností ze svých organizací.  

Diskuse se týkala: 

1. Poslání ANNO, které bude upraveno (P. Břusková uvedla jako vzor Světovou asociaci 

NNO http://www.wango.org/about.aspx?section=mission  

2. Vymezení členství v ANNO ČR 

a. krajské asociace NNO (řešena problematika např. dvou krajských asociací  

v jednom kraji). Co se týká krajských ANNO, bylo přijato rozhodnutí 

navrhnout vnitřní předpis definující na základě stanovených kritérií krajskou 

organizaci, který schvaluje valná hromada, 

b. další významné NNO, které svou činnosti či velikostí mají celorepublikový 

dosah. 

c. P. Břusková navrhla spolupracovat s RVNNO na klasifikaci NNO, využít 

tohoto námětu pro projekt ANNO ČR. 

3. Název a sídlo – neuvádět do názvu uvozovky, nemusí být za názvem z.s. (z důvodů 

zavedené značky), uvést pouze Praha, uvést zkratku v CZ i EN 

4. Předmět činnosti – bude proveden průnik formulací dle stanov ČÚS s původním 

návrhem ANNO (činnost hlavní a činnost vedlejší) 

5. Pozastavení členství vs. vyloučení – obě možnosti přijaty, rozhoduje VV s tím, že se 

člen může odvolat k VH 

6. Uvedení funkce ředitele kanceláře ANNO do stanov – nebylo přijato.  

7. Hlasování o tom, zda má VH schvalovat minimální rozpočet na další rok – 

HLASOVÁNÍ: PRO 7 

8. Hlasování o konání VH 1 x ročně (vs. 1x za dva roky)-  PRO 7 
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9. Hlasování o povinné lhůtě ke svolání VH a zaslání podkladů. NÁVRH: 30 dní na 

svolání a nejméně 14 dní na zaslání podkladů – PRO 7 

10. Sjednotit název a obsah překládaných zpráv na VH – Zpráva o činnosti, včetně zprávy 

o hospodaření za předchozí rok. 

11. Hlasování o počtu členů VV. Návrhy 7 vs. 11 členů. PRO 7 členů: 5 - 2 - 0.  

VV je sedmičlenný a je volen tajnou volbou.  

12. Návrh na poměr zastoupení ve VV – krajské vs. oborové NNO 4:3. Dohodnuto, že  

V. Liška zpracuje jednací řád do dalších voleb.  

13. Hlasování o funkčních obdobích volených orgánů. NÁVRH 4 roky: 5 – 1 – 1.  

14. V rámci povinností předsedy je předkládání směrnic/vnitřních předpisů VV ke 

schválení. HLASOVÁNÍ 4 – 0 – 2  

15. Svolávání VV 9x za rok vs. 5x ročně - USNESENÍ: Nejméně 5x ročně. 

16. Bude upravena činnost místopředsedy v případě nečinnosti předsedy. 

17. VV je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni 4 členové (hlasování pro to, aby 

předseda měl rozhodující hlas): 2 – 4 – 1 

18. Odstavec Hospodaření bude nahrazen odstavcem z ČÚS a doplněn.  

            Změny do stanov ANNO zapracuje A. Berdych.   T: 03. 06. 2015 

 

II. Informace k účetní závěrce  

M. Berdychová seznámila s účetní závěrkou. VV schválí závěrku po kontrole dozorčí a 

revizní komisí. 

Zodp. V. Liška         T: 15. 07. 2015 

 

III. Různé 

1. M. Berdychová informovala o jednání na MMR týkajícího se požadavku ANNO, aby 

bylo uváděno oficiálně jako partner v Dohodě o partnerství. Zatím je tam uvedeno 

„Partnerství 2014+“ i přes opakované úsilí od r. 2014 (Braun, Dostálová, Šlechtová, 

Jourová). Pokračovat v jednání s nám. Letáčkovou a dalšími. 

Zodp.: M. Berdychová       T: 15. 07. 2015 

 

2. OP TP je před dokončením a schválením. Existuje stále možnost, že uspějeme v 

budoucnu s projektem. Identifikovat vhodné téma projektu. 

Zodp.: Členové VV                  T: 15. 07. 2015 

 

3. V. Liška uvedl několik námětů projektů: v rámci Svatoboru - www.co2co.cz, 

průzkum/motivace funkcionářů NS (kdo jsou, co je motivuje, jakou mají představu, 

atd.), bod č. 3 – pracovní asociace záchranářů – ČK, HS, ZS (síťování). Navrhnout 

konkrétní kroky, projednat na příštím VV. 

Zodp.: V. Liška                 T: příští zasedání VV 

 

http://www.co2co.cz/
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4. V. Liška informoval o zasedání DRK. Byl zvolen jejím předsedou a bude se účastnit 

zasedání VV. Pí Sasová se bude zabývat účetnictvím a M. Vachal obsahovou částí 

činnosti ANNO. Jakmile bude účetní závěrka, kolegyně H. Sasová bude připravovat 

odpověď na úkoly VH. 

 

5. Příští VV: M. Berdychová umísti návrhy termínu v rozsahu od 22. do 25. června 2015 

na Doodle.  

 

 

 

V Praze 26. 5. 2015  

 

 

zapsala R. Manhartová     zápis ověřila: P. Břusková 


