Zápis z 2/2018 zasedání VV ANNO ČR
31. května od 10:00 do 12:30
Zasedací místnost Asociace NNO, Senovážné nám 24, Praha 1
Přítomni:
Omluveni:

Martina Berdychová (MB), Jaromír Hron (JH), Antonín Berdych (AB), Karel
Bauer (KB), Jiří Rudolf (JR)
Dan Žárský, Pavla Břusková

Zápis:
Ověření:

Jan Vocel (JV)
Antonín Berdych (AB)

1. Zahájení
 Zapisovatelem dnešního jednání byl navržen a jednomyslně schválen Jan Vocel. Jako
ověřovatel zápisu byl navržen a jednomyslně schválen A. Berdych. VV dále souhlasí s
navrženým programem.
2. Účetní závěrka ANNO za r. 2017, zpráva DRK
 MB seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2017. Zpráva DRK konstatovala
nález drobných nedostatků, které byly v průběhu kontroly opraveny. DRK doporučila
VV schválení účetní uzávěrky za rok 2017.
 Účetní závěrka byla VV jednomyslně schválena
Usnesení: VV souhlasí s účetní závěrkou ANNO ČR za rok 2017 (hlasování 5 pro – 0 proti).
3. Svolání Valné hromady ANNO, doplnění návrhu programu
 MB představila VV program 12. valné hromady ANNO ČR.
Usnesení: VV souhlasí po doplnění 3 bodů (volba do VV, doplnění stanov a GDPR)
s programem 12. VH ANNO ČR (hlasování 5 pro – 0 proti).
4. Stav placení členských příspěvků, návrhy a schválení pozastavení či ukončení
členství neplatičům
 MB konstatovala úbytek členů ANNO ČR. Je to trend posledních let, neboť hlavní
výhodou střešních organizací byla distribuce informací. Tuto funkci nyní přebírají
elektronické komunikační kanály.
 MB navrhla pozastavit členství neplatícím členům tak, jak je to uvedeno ve
stanovách.
 VV zvážil zavedení systému přidruženého členství pro ty, kteří nemají prostředky na
úhradu členských příspěvků.(v současnosti pouze AVPO). Po diskusi neschváleno
s tím, že i organizace, které neplatí příspěvky 2 roky po sobě, mohou zůstat členy bez
práva hlasovat.
 VV bere na vědomí ukončení členství organizací Karma srdcem a Nadačního fondu
porozumění.
Usnesení: VV pozastavuje členství ANNO LK, ANNA KK a ANNO JČK (hlasování 5 pro – 0
proti).
 Diskuse VV o výši členských příspěvků. MB: podmínky dotací, zejména z OPZ/MPSV
vedou k tomu, že musíme poskytovat služby všem NNO bez rozdílu, což eliminuje
výhodu placeného členství. Na druhé straně RV NNO upřednostňuje ve svých
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dotačních podmínkách akce pro řádné členy. Navíc stanovila podmínky pro střešní
organizace (SNNO), jednou z nich je i pevný členský příspěvek. MMR, kde je dotace
teprve ve stádiu posuzování, ve svých dotačních podmínkách služby pro členy či
nečleny nerozlišuje, s ohledem na povinné kofinancování je možné poplatek za účast
na akci od NNO požadovat. Je však otázkou, jaká by byla u zpoplatněných akcí účast
právě proto, že je velká nabídka seminářů a konferencí dotovaných z OPZ a
pořádaných jinými NNO. AB konstatuje, že důvod neplacení členského příspěvku
nezávisí na jeho výši, ale mnohdy také s momentální krizí u člena, s osobou
statutára, s rivalitou mezi některými členy apod.
5. Výroční zpráva ANNO ČR za rok 2017
 MB: Text výroční zprávy obdrželi členové VV týden před dnešním jednáním. Výroční
zpráva byla zadána grafičce v předstihu, ale až po projednání účetní závěrky DRK.
Důvodem je dovolená grafičky pí. Švástové v době od 1. do 20. 6. Pokud by bylo
nutné provést po dnešním VV nebo po VH ještě nějaké změny, je připravena udělat
je po návratu tak, abychom stihli povinné zaslání VZ 2017 poskytovatelům dotací a
na spolkový rejstřík do 30.6.
Usnesení: Členové VV schvalují výroční zprávu a doporučují ji také VH schválit na jejím 12.
zasedání. (hlasování 5 pro – 0 proti).
6. Rozpočet ANNO ČR
 MB zaslala všem členům VV návrh rozpočtu na rok a informovala o výsledcích ANNO
ČR v žádostech o dotace na r. 2018. Do 30. 9. dobíhá projekt OPZ, získali jsme
podporu z RV NNO a grant HMP na Osobnost NS 2018. Žádost na MMR jsme museli
napsat znovu podle nových požadavků, projekt s uznatelnými náklady od 1. 1. 2018
se bude vyhodnocovat koncem června. Návrh rozpočtu tak mohl být sestaven pouze
z výše dosud jistých příjmů a je téměř o 2 mil. Kč nižší, než v r. 2017 (z 3,6 mil. Kč na
1,7 mil. Kč). Musí však být předložen VH dne 14. 6., dle stanov může VV schvalovat
úpravy v průběhu roku, pokud se zejména situace na příjmové straně změní.
Usnesení: Členové VV schvalují rozpočet na r. 2018 a doporučují ho také VH schválit na
jejím 12. zasedání. (hlasování 5 pro – 0 proti).




Proběhla diskuze o finančních perspektivách ANNO ČR. Součástí debaty členů VV
byla diskuze o možnostech podání žádostí o dotací z OPZ, OPTP a OPPPR.
Perspektivní jsou zejména dotace na sociální podnikání, proto by se mělo doplnit do
předmětu hlavní činnosti ANNO ČR.
JR pochybuje o funkčnosti zvažovaného bazaru ANNO ČR s nepotřebným zbožím,
které nám zašlou firmy. AB připomíná, že takový projekt musí mít dostatečnou
propagaci. JR nesouhlasí s vydáváním velkých finančních prostředků na tento
projekt. AB uznává, že projekt není domyšlený, je to v současnosti pouze ve fázi
úvahy. Je potřeba velkoplošně vyhledat partnery tomuto projektu, např.
Hospodářskou komoru nebo Svaz MSP. KB chce naopak zjišťovat, co neziskové
organizace potřebují. Ty totiž umíme zkontaktovat. MB připomíná, že projekt má již
přislíbené partnerství od firmy Martina Mejstříka. JR chce zaslat návrh projektu, u
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kterého ověří, jaká je po něm poptávka veřejnosti, a chce předložit příklady
existujících firem, které podpořily neziskové organizace zbytkovým zbožím.
 AB připomíná, že hledání takových firem musí být systematické.
 MB připomíná, že by se jednalo hlavně o malé a střední podniky, které ještě nemají
CSR.
Usnesení: Členové VV berou na vědomí informace MB o jednáních na MMR o možných
dotacích ze SR a z OPTP, stejně jako z OPZ a OPPPR s tím, že před podáním žádosti bude
záměr projednán na VV.
7. Doplnění stanov
 VV souhlasí s návrhem doplnění stanov ve smyslu předchozího bodu, toto však musí
schválit VH. Bod „doplnění stanov“ již byl zařazen do programu VH a byl již schválen
v bodě 3 dnešního VV.
8. Schválení Strategického plánu ANNO ČR
 Strategický plán je povinný dokument k projektu OPZ, byl projednán na VV ANNO ČR
v lednu. Po doplnění o drobné připomínky nyl členům VV rozeslán elektronicky
předem.
Usnesení: Členové VV schvalují Strategický plán ANNO ČR. (hlasování 5 pro – 0
proti).
9. Informace o situaci v kanceláři ANNO ČR a o personálních změnách
 MB informovala VV o situaci v kanceláři ANNO ČR.
 Personální obsazení závisí na finančních možnostech ANNO ČR.
 Kancelář nyní funguje. Nová tajemnice Lenka Stránská se stala i vedoucí kanceláře.
10. Termín příštího zasedání VV
 Další zasedání VV bylo schváleno na čtvrtek 20. září 2018 v 10:00.
11. Různé
 MB seznámila VV s návrhem připravovaného pololetního bulletinu.
 MB uvítá jakékoliv návrhy, jak sehnat pro ANNO ČR finance.

Zapsal: Jan Vocel

Ověřil: Antonín Berdych

V Praze, dne 7. 6. 2018
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