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ZÁPIS 7. VV ANNO ČR 
13. listopadu 2015 

 
Přítomni: Martina Berdychová, Pavla Břusková, Antonín Berdych, Karel Bauer, Jaromír Hron, 
Daniel Žárský a za DRK Helena Sasová. 
Omluvena. Hana Šnajdrová 

1. Zahájení - určení řídícího schůze 

Předsedkyně uvítala všechny přítomné členy VV a DRK a zahájila jednání. Byl odsouhlasen 
program dle zaslaného návrhu 

2. Pověření zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Zapisovatelkou byla určena D. Rychterová a ověřovatelkou zápisu P. Břusková. Přítomní 
vyslovili souhlas.  
 

3. Způsob práce VV ANNO: vyjasnění kompetencí, aktivita členů, způsob 
předkládání návrhů 

 

3a) Hodnocení práce členů VV 
MB připomněla, že kancelář ANNO ČR řídi dle stanov předsedkyně a předložila přehled 
(tabulku) hodnocení aktivity členů VV. Zároveň zdůraznila, že působí ve dvojí roli: jako 
členka VV a jeho předsedkyně, ale i jako manažerka projektů (za tuto práci je honorovaná). 
Za práci v orgánech Asociace NNO nepobírá odměnu nikdo - toto nelze do projektů 
zahrnout. Lze však částečně hradit cestovné.  
Pozitivně hodnotila konkrétní práci všech členů VV ve prospěch Asociace, výčet jednotlivých 
aktivit byl v tabulce uveden. Zároveň konstatovala, že k práci kanceláře nemohou mít 
členové dostatek informací, proto považuje hromadně rozesílané e-maily s připomínkami k 
činnosti kanceláře za málo relevantní. Požádala proto některé členy, aby od tohoto způsobu 
komunikace mezi zasedáními VV upustili, veškeré dotazy k práci kanceláře ráda zodpoví na 
přímo na jednáních VV. 
 
Dále informovala o výběru členských příspěvků a požádala přítomné dlužníky o úhradu. 
Ostatním členům zašle urgenci tajemnice. 
 
Výpis v rejstříku po 8. VH Městský soud dosud nezměnil. Žádost byla podávána elektronicky 
v srpnu, bohužel soudy po této linii nekomunikují a nepožádají o doplnění. Zjistili jsme, že je 
třeba předložit čestná prohlášení od všech členů VV s ověřeným podpisem, což členové 
nejprve odmítli. Proto bude třeba žádost podat znovu písemně včetně požadovaných příloh. 
Vzorový text čestného prohlášení bude členům zaslán. 
 
Byly spuštěny nové webové stránky, které kancelář připravila během 2 měsíců. Požadované 
vizitky do záložky Lidé dosud nezaslali 3 členové VV a 2 členové DRK.  
 
Aktivita členů VV ke vzdělávacímu cyklu:  
Na přípravě seminářů se aktivně podílela 1 krajská asociace, jejíž předseda je členem VV a 
2 reagovaly se zpožděním. Předsedkyně 4. organizace nereagovala vůbec. Celkově jsou 3 
semináře z 8 oslovených krajů ohroženy. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitý indikátor 
projektu, počká jako manažerka projektu do 18. 11., poté zadá tyto 3 semináře jiným 

členským organizacím. 
 
Účast na VV byla velmi dobrá, většinou ve 100% s výjimkou 1 členky, která se zúčastnila 
jednou ze 4 zasedání VV po 8. VH. 
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3b) Strategie činnosti VV ANNO ČR  
 

H. Šnajdrová zaslala před jednáním VV požadavek na vytvoření nové strategie Asociace 
NNO.  
 
M. Berdychová: především máme předmět činnosti ve stanovách, kromě toho byly v 
minulosti schváleny 2 strategie, na r. 2012 - 2013 (1 list) a na r. 2014 - 2018 (26 stran). 
Samotné dokumenty však rozvoj organizace nezajistí, vše především závisí na finančních 
zdrojích a personální kapacitě organizace. Skutečná strategie neznamená seznam toho, 
čeho chceme dosáhnout, ale především zodpovědnou analýzu vstupů a procesů a jejich 
promyšlené posilování. Proto je třeba, aby se členové VV shodli, co a s jakými zdroji je 
možné efektivně dělat. 
 
Důležité je věnovat se těmto základním krokům: 
1. Sehnat dostatek finančních prostředků na činnost 
2. Posilovat povědomí o Asociaci ve veřejné správě a v jiných kruzích 
3. Posílení horizontálních vztahů uvnitř Asociace i s nečlenskými střešními organizacemi  
 
A. Berdych je proti sepisování strategii, a proto bude lepší definovat pouze artikulovanou 
shodu na strategii.  
 

3c) Návrhy na nové aktivity: (vstupy, procesy, výstupy) 
K. Bauer je ochotný jednat s resorty přes ČUS a bavit se s nimi, jeho výhoda je v tom, že 
není zatížený žádnými vazbami a minulostí => začátek první nové spolupráce.  
P.Břusková: je třeba se s členskou základnou více stýkat a dávat jim příležitosti, aby nebyli 
pasivní a mohli se víc zapojovat. Doporučuje větší analýzu členské základny.  
J.Hron nabídl, že připraví materiál na RSK (je třeba určit pravidla). Důvodem je to, že zná 
osobně všechny zástupce z krajů. Chtěl by dostat přesnou odpověď, jestli se tomu má či 
nemá věnovat - bude řešeno v b. 5.  
M. Berdychová: členská základna je velmi nesourodá, o obnovu komunikace usiluje kancelář 
třetím rokem. Paradoxně se spolupráce daří s novými členy, někteří dlouhodobí členové 
naopak nespolupracují vůbec a nekomunikují. Neposílají ani přehledy o činnosti, což je nově 
povinnost ze stanov. I s většinou krajských střech komunikace vázne, což přičítá především 
nedostatku zdrojů.   
A, Berdych: v rámci oživení je třeba věnovat maximum energie do bodů č. 1 a 2, protože až 
poté je možné efektivně se věnovat se členům. 
D.Žárský: je důležité jednat s názorem, co chceme s PS, tedy domluvit se na konkrétním 
postupu. Myslí si, že je na to kapacita, ale není to dobře delegované. 
P. Břusková: asociace je tady z vůle členů a je třeba tlumočit jejich potřeby a snažit se je 
uspokojit. Činit věci v jejich prospěch.  
A. Berdych namítá, že střešní organizace musí především usilovat o vliv a posilování pozic. 
Takže nejprve směřovat ven a pak dovnitř.  
M. Berdychová: je třeba se nyní opřít zejména o silné členy.  
H. Sasová podporuje strategii pana Berdycha, protože je důležité nejdřív něco členské 
základně nabídnout. Nemáme li silnou pozici, není ani přitažlivá nabídka. 
D. Žárský: nesouhlasí, myslí si, že není čestné prezentovat práci, která za organizací není. 
Doporučuje, ať se dělá obojí, ale ať si to vzájemně neodporuje.  
K. Bauer: je třeba s členy mluvit a vytvořit si osobní vazby, ukázat jim, že se chceme starat. 
Je třeba si najít čas, ve kterém je možno najít společný názor.  
Pan Berdych opakuje nezbytné priority: 1. Sehnat více peněz 2. Politický lobbing (posilování 
organizace vůči veřejné správě, s tím, že toto vykonává hlavně předseda a ostatní členové 
postupují pouze své kontakty, kterými tomu mohou napomoci). Nabídl svou pomoc např. 
k transformaci Pracovní skupiny. Pokud každý z výboru někde lobuje samostatně a tyto 
aktivity se nepropojí, nebývá efekt velký.  
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Souhrn diskuse:  

 Je třeba sehnat více finančních zdrojů k posílení pozice Asociace,  

 členové VV musí pomáhat předsedovi, ale tato činnost by měla být prioritně v jeho 
gesci. 

 je nutné dynamicky posílit členskou základnu,k tomu je však třeba sehnat peníze a 
mít politickou stabilitu. 

 je třeba zaměřit se také dovnitř organizace, posilovat spolupráci s aktivními členy, ty 
malé a nedostatečně aktivní delegovat postupně do krajských asociací NNO. 

 aktivně vyhledávat nové členy  

 je třeba vyřešit problém s Pracovní skupinou, zejména s CPkP, ČRDM a Zelenými, je 
potřeba s nimi začít jednat, protože jejich opakované útoky na ANNO všechny 
zúčastněné jen oslabují.  

 

 
4. Projekty na rok 2016, diskuse o formě schvalování.  
 

Ke schvalování projektů: 
P. Břusková:  projekty jsou věcí příležitosti, proto úspěšnost závisí na rychlé reakci žadatele 
(většinou předsedy), zdlouhavé schvalování textu projektu kolektivním orgánem nepovažuje 
za průchodné. 
 
K. Bauer: princip projektů je ten, že ho vždy táhne jeden konkrétní člověk, který má nějakou 
vizi a ostatní ho musí podporovat a ne kritizovat. V praxi zpracován projekt ten, kdo za něj 
pak nese odpovědnost.   
 
M. Berdychová: při zpracování projektů se vždy řídí předmětem činnosti Asociace tak, jak je 
definována ve stanovách. Projekt na MMR se v zásadě opakuje 3. rokem, text je 
pochopitelně třeba vždy trochu obměnit. Na MHMP se podaly 2 žádosti, konference k 
sociálnímu bydlení je opakováním loňského projektu protože letošní akci radní Prahy z 
důvodu politické krize na poslední chvíli jednostranně zrušili. Žádost na podporu akce 
Osobnost NS vznikla na popud VV v září 2015. Očekáváme v brzké době vhodné výzvy z 
OP Z a OP VVV, jejichž zpracování je mimořádně náročné, navíc v krátkém časovém úseku. 
K podání žádosti je třeba zřídit datovou schránku a datový podpis.  
   
 
Finanční dopady zrušené konference o SB z důvodu aktuální politické situace na MHMP: 
Bude nutné vrátit 30 000,- Kč z grantu MHMP. Na konferenci o SB byl slíben příspěvek 
z nadace VDV ve výši 50 tis. Kč, žádost bylo nutno okamžitě přeformulovat, protože správní 
rada nadace zasedí ve 2. Polovině listopadu. Asociace také příšla o projednaný příspěvek od 
europoslance Zdechovského, který slíbil hned po uskutečnění akce. Tím přicházíme o 
letošní zdroje z ÚSC a příspěvky cizích osob, což dopadá i do rozpočtu projektu MMR i 
ANNO jako celku. V rozpočtu na r. 2015 je nutné navýšit částku vlastních zdrojů i celkový 
rozpočet projektu, protože se zřejmě nepodaří projednat s MMR jeho výrazné snížení. 
 
 
Usnesení:  VV ANNO souhlasí s vratkou částky 30 000 Kč z grantu MHMP (jednohlasně) 

 
5. Další postup v PS NNO - pokračování diskuse z 6. VV ANNO 

 
V rámci PS NNO opakovaně a dlouhodobě vystupují čtyři členové proti Asociaci, což nás 
poškozuje. Současná pravidla nejsou nastavena tak, abychom tomu mohli zabránit. Členství 
je volné a vzniká pouhou účastí. Někteří členové se brání nastavení jasných pravidel, nemají 
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žádné povinnosti. V důsledku konfliktů vyvolávaných úzkou skupinou členů zájem ostatních 
o účast v této platformě značně ochabl. 
 
D. Žárský: doporučuje, aby tři lidé zpracovali společný návrh, aby bylo jen jedno jasné 
východisko. Je třeba demokraticky změnit pravidla, aby se je PS ANNO respektovala a 
vydávala prohlášení výhradně přes ANNO. PS NNO by se měla stát pracovní skupinou 
ANNO. Zatím nám PS NNO nic nepřináší, naopak bere, proto bychom jí měli pevněji uchopit.   
 
J. Hron se obává, že když opustíme tento mandát, tak si ho udělá někdo jiný. Nové uskupení 
převezme naši dlouholetou činnost.   
 
A. Berdych souhlasí s pevným převzetím PS. Domnívá se, že za stávající situace, kdy se 
zúčastňují hlavně naši oponenti a ostatní zástupci ani nechodí, není reálné změnit pravidla 
"demokratickou" cestou. Bude lepší svolat ji pod novým jménem a s pozvanými se bavit o 
konkrétních věcech, které vede ANNO. Myslí si, že by neměla být pevná pravidla, tudíž 
nevznikne "orgán", který by měl identitu, formuloval by samostatné názory a bohužel i 
protinázory To dosud využívají naši oponenti a konkurenti. Není třeba zbavovat se skupiny, 
ale převzít ji (oznámit transformaci) formou jednostranného aktu. Je důležité ponechat si 
značku a změnit organizaci, např. svolávat zvlášť kraje a zvlášť oborové organizace a 
vyvarovat se  zavádění členství, stanov atd. 
M. Berdychová shrnuje: PS původně sloužila k jiným účelům - k debatám o ekonomickém a 
právním prostředí pro NS, v té době také fungovala. Konflikty vnesli někteří členové v 
souvislosti s přípravou EU fondů, kdy šlo o budoucí finanční zdroje. Naši oponenti rozhodně 
nemají na to vytvořit všeoborovou konkurenční platformu. Máme možnost je buď překročit 
nebo se s nimi dohodnout. Dále navrhuje projednat užší spolupráci s V EU RV NNO tak, 
abychom si v agendě nekonkurovali. Jejich výstupy a informace můžeme přijímat a 
doplňovat je o stanoviska našich členů, např, na našem webu. 
K. Bauer si myslí, že je důležité počkat na okamžik po jednání na vládě a potom teprve 
reagovat, protože pak bychom k tomu měli  oprávněný a  demokratický důvod. 
J.Hron: doporučuje udělat nezávazný rozhovor s panem Hakenem, Sedláčkem atd. před 
přijetím změn. 
A. Berdych: lépe je třeba udělat to naopak, svolat PS NNO a tam jim tu změnu zdvořile 
oznámit. Správou mezi PS NNO jako volného uskupení bude pověřena Asociace.  
 
 
Usnesení: VV souhlasí s transformací PS. Vzniknou dvě komory, jedna krajská a druhá 
oborová, budou mít konzultační charakter a Asociace NNO je bude koordinovat. Toto 
usnesení je neveřejné. S příslušnými kroky se počká po příslušném zasedání vlády.  
 

 
6. Členské příspěvky na rok 2016 - stanovení výše a pravidel 

 
M. Berdychová: Vydala po svém zvolení do funkce předsedkyně směrnici k výběru členských 
příspěvků na r. 2013 - 2015 jako nouzové řešení, protože se k tomu 7. VH v r. 2013 
nevyjádřila. Nebylo by proto možné vůbec členské příspěvky vybírat. Tuto směrnici VV 
ANNO dodatečně schválil s tím, že na rok 2016 je třeba stanovit příspěvky nově. Je možné 
schválit nová pravidla i během 1. čtvrtletí r. 2016. 
 
A. Berdych navrhuje, aby všichni členové VV zformulovali návrh textu či body jako podklad 
pro vytvoření této směrnice.   
H. Sasová přislíbila zaslat návrh, ze kterého by mohla Asociace vyjít.  
M. Berdychová to vítá jako dobrý základ k efektivní práci na směrnici. Připomínky k návrhu 
pí. Sasové zašlou členové VV na sekretariát, který je zapracuje. Poté zašleme text pí. 
Sasové, která vše jako kvalifikovaná ekonomka a účetní zhodnotí.  
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Usnesení: Byl projednán postup tvorby směrnice o členských příspěvcích, termín do konce 
roku 2015, poté bude návrh schválen VV ANNO. 
 
 

7. Informace o jednání V EU RV NNO a Platformy M. Horské, Konference UZS 
M. Berdychová podala pouze krátkou informaci, vzhledem k tomu, že se tato jednání 
promítla do jejích vyjádření k bodům 1, 2 a 5 dnešního zasedání. Pozitivem je, že bude v 
nejbližší době jmenována řádnou členkou V EU RV NNO. Naše přímé členství v RV NNO 
však jisté není, bude proto individuálně jednat s dr. Frištenskou v nejkratším možném 
termínu. 
 

 
8. Různé: 

8 a) Schválení změny v rozpočtu ANNO ČR 
Usnesení: VV ANNO souhlasí s navýšením celkového rozpočtu projektu i ANNO ČR na  
1 930 000 Kč a s navýšením objemu vlastních tržeb na 430 000 Kč. (jednohlasně) Původní 
schválený rozpočet  činil 1 775 000 Kč, resp. 250 000  Kč z tržeb.  

 
Rozpočet doznal těchto změn oproti částkám stanoveným Rozhodnutím MMR o dotaci: 
- Celkový rozpočet projektu 1 930 000 Kč (snížení nákladů o 380 tis. Kč)  
- Vlastní podíl NNO - 580 000 Kč (zvýšení podílu o 80 tis. Kč) 
- Podíl ÚCS - 0 Kč (ztráta 150 tis. Kč) 
- Další subjekty - 0 Kč (ztráta 310 tis. Kč v souvislosti se zrušením konference) 
 
Vrácení 30 000,- Kč z grantu MHMP bylo schváleno v bodě 4. 
Zřízení datové schránky a elektronického podpisu - vzato na vědomí v bodě 4 
 
 
8b) LOGO  
Návrhy loga od grafičky (celkem 4) byly zaslány členům VV s předstihem a nyní barevně 
vytištěné 
 
Usnesení: VV odsouhlasil výběr loga č. 1. (s oranžovým obloukem nad jménem organizace) 
Hlasování: 4 členové VV pro a 2 se zdrželi hlasování 
 
 
8c) M. Berdychová obeznámila členy VV s písemným vyjádřením od společnosti O2 ohledně 
telefonů p. Konečného: ANNO uhradila vše včas do 15. 9. 2015 a žádné závazky z této 
smlouvy již vůči O2 nemá. 
 
8d) Příští zasedání VV by mělo být ze začátku ledna, přítomní se konkrétně shodli na 14. 1. 
2016.  Budeme uvažovat o pravidelných zasedáních VV pevném termínu..  
 
 
 
Zapsala: Daniela Rychterová 
 
Ověřila: Pavla Břusková 


