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Zápis ze zasedání VV ANNO v ČR 1/2014 

ze dne 20. ledna 2014 od 10:00 do 14:00 hod. 
 
Přítomni: M. Berdychová, O. Rosenbergerová, H. Vlčková, J. Hron, D. Žárský, A. Berdych, 
O. Marek, V. Liška, K. Schwarz, I. Kaplán. L. Krajdl přišel ve 12:15 hod. 
Omluveni: H. Šnajdrová, V. Kopeček. Nepřítomni: J. Eichler, I. Noveský 

 

1. Zahájení - určení řídícího schůze: 

Schůzi zahájila předsedkyně, řídícím schůze navržen J. Hron Hlasování: 10 pro, 0 proti, 
nezdržel se nikdo. 

 

2. Pověření zapisovatele a 2 ověřovatelů: 

 Zapisovatelkou navržena M. Berdychová, ověřovateli H. Vlčková, D. Žárský. Schváleno 
jednomyslně: 10 pro. 

 

3. Byl schválen zápis z 4/2013 zasedání a program 1/2014 zasedání VV ANNO, 
schváleno 10 pro, 0 proti, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

 

4. Hospodaření v r. 2013 – referuje 1. místopředseda J. Hron 

Seznámil členy VV s  předběžnými účetními podklady za rok 2013, zaslanými účetní.  

Problematické body: vydané faktury, neuhrazené příspěvky a několik dalších nedobytných 
pohledávek. J. Hron navrhuje, aby VV odsouhlasil jejich storno. V. Liška: Navrhoval již dříve 
změnu systému faktur na členské příspěvky. Vystaví se zálohové faktury, kdo zaplatí, zašle 
se mu obratem účetní faktura, která se poté zavede do účetnictví.  

Ohledně minulosti: je třeba domluvit se s účetní na oprávkách. 

 

Usnesení, jehož přílohou je seznam vydaných a nezaplacených faktur na členské příspěvky:  

VV souhlasí s oprávkami nedobytných pohledávek do r. 2012. Rok 2013 bude řešen 
individuálně. Seznam dlužných příspěvků je třeba rozdělit na ty, co dluží a vystoupili a na ty, 
co chtějí zůstat, ale mají z minulých let dluh. Vybírání příspěvků bude od r. 2014 probíhat 
formou zálohových faktur. 

Hlasování: 9 pro 1 se zdržel 

 

M. Berdychová: považuje za úspěch, že se i přes naprostý nedostatek zdrojů od května 
2013, kdy převzala vedení Asociace NNO, podařilo skončit rok jen s minimálními závazky. Již 
dříve informovala o podání projektu na MMR (X/2013), navíc byla podána žádost na 
magistrát HMP - projekt na pořádání 9. Všeoborové konference.  

 

5. Informace o činnosti předsedkyně a místopředsedů, případně dalších členů VV v r. 
2013 - informuje M. Berdychová 

 

Kromě předsedkyně, 1. místopředsedy a p. K. Schwarze na žádost předsedkyně o zaslání 
přehledu za r. 2013 nikdo další bohužel nereagoval. Podklady byly požadovány nejen v 
zájmu urychlení průběhu dnešní schůze, ale také jako podklad pro výroční zprávu, která by 
měla být zpracována co nejdříve a zveřejněna po účetní závěrce. Předsedkyně vyzývá 
všechny členy výboru, aby jí tyto podklady co nejdříve zaslali. 

 

V. Liška: pracuje Ekonomická skupina PS NNO, ale zápisy jako nepřítel formalismu nedělá. 
Jednali např. s prof. Eliášem ohledně NOZ. 
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M. Berdychová: nikdo z VV ANNO kromě V. Lišky o činnosti Ekonomické sekce neví. 
Zasílání základních informací, tj. kdo, kdy a kde se schází a o čem jednají, nepovažuje proto 
za formalismus. Mnozí členové PS NNO/PS Partnerství kritizují omezení činnosti v r. 2013 
pouze na programování a chtěli by jednat i o právní a ekonomické problematice. Jako 
tajemnice PS NNO jim nemohla tuto důležitou informaci podat. 

V. Liška: dle kompetencí svěřených mu na 1. VV po Valné hromadě 2013 jedná se sítěmi  
jako jsou hasiči, rybáři a myslivci. 

 

6. Informace o vývoji v PS Partnerství NNO, jmenování nového tajemníka. Připomínky 
NNO k dokumentům nového programovacího období a jejich veřejné vypořádání s MMR. 

 

J. Hron: Před jednáním PS Partnerství NNO 2014+ dne 19. 12 bylo per rolam schváleno 
pověření pro K. Schwarze jako dočasného tajemníka PS NNO a p. A. Berdycha jako 
zastupujícího. Ukazuje se jako velmi vhodné, aby se oddělila funkce předsedkyně od funkce 
tajemníka. Řádná volba tajemníka by měla proběhnout dnes. 

D. Žárský: je důležité, že má ANNO v ČR administraci PS z pověření Všeoborových 
konferencí NNO. To je nutné neustále zdůrazňovat. Investujeme do toho spoustu práce i naši 
prestiž, fungujeme jako administrativně-technické zázemí. Bohužel se do činnosti PS 
promítají parciální zájmy některých NNO, což si uvědomují i jiné nečlenské organizace 
ANNO.  

H. Vlčková nemáme zapotřebí vyvolávat spory a na členy PS Partnerství nasazovat.  

K. Schwarz: PS Partnerství je navázána na Všeoborové konference, což ale někteří členové 
PS Partnerství neuznávají a mají snahu vedení PS převzít. Nedomnívá se, že bychom 
konflikty vyvolávali my. 

V. Liška: zásadně nesouhlasí se jmenováním K. Schwarze tajemníkem, změna byla 
provedena v r. 2010 právě proto, aby se konflikty nehrotily. 

M. Berdychová: PS pracovala do 1/2 r. 2013 konstruktivně a v konsensu. Situace se změnila, 
když se stala zároveň předsedkyní Asociace NNO v ČR. Několik sítí se vůči ní začalo 
koordinovaně a koncentrovaně vymezovat, vytýkat jí blíže nespecifikované nedostatky v 
činnosti a zadržování důležitých dokumentů, a to zcela nepodloženě. Domnívá se, že jsou 
tyto postupy motivovány skutečností, že důsledně obhajuje roli Asociace NNO jako jediné 
všeoborové sítě s regionální strukturou a že odmítá kroky, které dosavadní jednotu NNO 
narušují. 

O. Marek: je nutná změna v přístupu na PS Partnerství, ANNO musí hrát pouze roli 
administrativní obsluhy PS NNO a postupovat diplomatičtějším způsobem. Nemůžeme 
usilovat o vůdčí roli, abychom se nestali generálem bez vojska, nemůžeme být nikdy 
neformálním vůdcem NNO. Na to ostatní nepřistoupí, je nutné podřídit se potřebám ostatních 
sítí.  Jako nejpřijatelnějšího člověka pro tuto roli vidí K. Schwarze, který bude schopen 
dohodu o spolupráci udržet.  

A. Berdych: podřizování se přáním a zájmům ostatních NNO a omezení se na pouhý servis 
je v přímém rozporu s posláním ANNO, které je zakotvené v zakládacích dokumentech.  U 
těch několika opozičních sítí se přitom evidentně jedná o zájmy parciální či osobní. Oceňuje, 
že p. K. Schwarz se tímto posláním jako pověřený tajemník na minulé PS řídil a nedopustil, 
aby byla Asociace NNO zatlačena pouze do servisní role. Proto souhlasí se jmenováním K. 
Schwarze tajemníkem, on sám se z důvodů jiného pracovního vytížení nemůže do činnosti 
PS aktivně zapojovat. 

D.Žárský: Neexistuje něco jako neformální vlivová skupina, jak o to mluví O. Marek. V tom s 
ním nemůže nesouhlasit. Je nezbytné sítě NNO, ochotné ke konstruktivní spolupráci, spojit a 
byrokratizovat, také proto, že nyní vrcholí snahy, jak zapojit NNO do veřejného sektoru 
Rozhodovat se bude v řádu měsíců.  

O. Rosenbergerová: jednoznačně podporuje jmenování K. Schwarze tajemníkem PS. 
Překvapuje ji názor, že servisní činnost a sebevědomí organizace, kterou považuje za a 
samozřejmost, by měly být v nějakém rozporu. 
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H. Vlčková: neměly by se míchat 2 věci dohromady, tedy činnost ANNO jako organizace a 
činnost jako administrátora PS NNO. Je třeba ujasnit si, čím je a jaké kompetence 
administruje. Podporuje konsensus. 

 

M. Berdychová stručně shrnuje vývoj v PS v r. 2013. Od ledna do března úspěšně proběhly 
nominace do všech OP a dalších  platforem k programování 2014+, ANNO v ČR odvedla 
obrovský objem práce se shromažďováním, tříděním a přípravou podkladů pro 3 nominační 
schůzky PS NNO. Pro tajemnici znamenaly hodně času a práce také následné činnosti: 
korespondence s řídícími orgány OP a s MMR, koordinace a kontrola činnosti nominovaných 
k jednotlivým OP a spolupráce s koordinátory. V únoru 2013 navrhl R. Haken změnu názvu 
PS NNO na PS Partnerství NNO z důvodu vyšší srozumitelnosti. V září 2013 začal naopak 
tvrdit, že se jedná o zcela rozdílná uskupení, aniž by dodnes specifikoval, v čem je rozdíl a 
kdo tyto skupiny tvoří. Název PS Partnerství začala mezitím akceptovat i veřejná správa, 
čímž vznikl mírný chaos. Pokoušela se to ve spolupráci ANNO JMK definovat na prosincové 
PS, bohužel nebyl žádný návrh akceptován. Jediné, co bylo odsouhlaseno již v říjnu 2013 je, 
že PS NNO s mandátem všeoborových konferencí je širší a PS Partnerství NNO 2014+ je 
její podskupinou. 

J. Hron: činíme kroky k tomu, aby se situace vyjasnila a aby ANNO v ČR se stala uznávaným 
partnerem veřejné správy.   

O. Marek: na programování se udělalo hodně práce. Domnívá se, že by bylo nejužitečnější 
akcentovat nyní roli PS Partnerství. Je to omezená skupina představitelů NNO, kteří se 
věnují programování. Neměli bychom to směšovat s dalšími věcmi a činnostmi např. PS 
NNO. Dnes je Partnerství zaběhlé a pro všechny srozumitelnější, než PS NNO. Nevidí smysl 
v siláckých prohlášeních o roli a poslání ANNO, považuje to za kocourkov. Směřování ANNO 
v ČR je třeba přizpůsobit tomu, na co nyní máme. 

 

K. Schwarz: Neshody v PS začaly také požadavky 4 sítí na ustanovení mluvčích (mimo 
ANNO v ČR) Tehdy byl pověřen jako delegát za ANNO v ČR do ad hoc skupiny, která měla 
návrh připravit. Bohužel rozumná dohoda nebyla možná. Zjišťoval, zda jsou výtky vedeny 
vůči tajemnici nebo vůči organizaci, a došel k závěru, že cílem je iracionálně zpochybňovat 
roli Asociace NNO v ČR. Proto je důležité postupovat ve výboru společně a mluvit jednotně – 
bohužel tomu tak není. 

 

V tomto okamžiku byla hlasováním diskuse k bodu 6 s tím, že ještě vystoupí dosud 
přihlášení. 

 

I. Kaplán – je třeba podávat konkrétní věci a požadavky, např. účast ANNO v ČR jako člena 
Rady hospodářské a sociální dohody. Nový program vlády ČR se bude připravovat, je nutné 
posílit naši autoritu vůči MMR. Má velikou obavu, že dosud nemáme naši pozici vůči MMR 
dostatečně zasazenou. Je nyní výjimečná příležitost. Servisní činnost organizace není v 
protikladu s naším posláním, naopak se to doplňuje. 

 

J. Hron: Pracujeme s tím, je to pro nás zásadní věc a skutečně bazální záležitost. 

 

V. Liška: podivuje se nad vývojem v PS. Nemá cenu dělat kompromisy, protože by se nám 
mohly jakékoliv úkroky v budoucnosti vymstít.  

 

D. Žárský: Hodnotí debatu k tomuto bodu jako perfektní. Je nezbytné trvat na poslání a cílích 
naší organizace. Veřejná správa chce 1 partnera, z toho musíme vycházet.  Transparentní 
organizace s právní subjektivitou je důležitá pro každého byrokrata, tedy partnery ve veřejné 
správě. Není to prázdný požadavek, protože volné sdružení neziskovek bez právní 
subjektivity pro veřejnou správu partnerem být nemůže. Dále je třeba akcentovat, že jsme 
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servisní organizace pro splnění daného cíle, tedy pro něco a ne pro někoho - tedy pro osoby 
(právnické či fyzické). 

 

V. Liška formuluje návrh usnesení, které formálně zpřesňuje K. Schwarz.  

 

Usnesení: VV pověřuje předsedkyni, aby jmenovala Karla Schwarze tajemníkem PS NNO 
ustavené na 7. a potvrzené na 8. VŠO NNO. Hlasování 8 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 

 

7. Informace z Výboru EU RV NNO dne 17. 1. 2014 

 

 M. Berdychová vysvětluje, že rozšířený návrh Strategie udržitelného rozvoje ANNO v ČR 
2014 - 2020 byla urychleně zpracována v XI/2013 na základě požadavku MMR a 
sekretariátu RV NNO. Platnost dosavadní koncepce neziskového sektoru, přijatá vládou ČR 
v r. 2006 skončila v r. 2013, s ohledem na politicky nestabilní situaci se nová zatím ani 
nepřipravuje. MMR však potřebuje podobný dokument, schválený orgánem veřejné správy, 
aby se na něj mohlo v případě uvolňování prostředků pro sítě NNO opřít. MB proto využila 
této příležitosti, aby byly role a poslání ANNO v ČR oficiálně potvrzené veřejnou správou a 
dokument zařazen MMR mezi oficiálně schválené strategie. 

 

To se podařilo, V EU dokument schválil a také pochválil. Po vyhotovení a zaslání zápisu z V 
EU požádá předsedkyně o zařazení této Strategie na příslušném odboru MMR mezi oficiální 
dokumenty. 

 

Bude probíhat proces SEA, kam může dát připomínku každý. Bylo by vhodné zjistit link na 
MŽP a připomínky minimálně sledovat (pí. Brišová bude pověřena nalézt odkaz) 

Na samostatný tématický celek (např. na administrativní kapacitu NNO) je třeba alokace 
minimálně 0,5 mld. Kč, předsedkyně zjistí více informací na MMR. 

 

 

8. Projednání přihlášek nových členů a organizační záležitosti. Přehled o členské 
základně a placení členských příspěvků 

 

SOS byl přijat. Odhlašují se Středočeský institut, MOST, ANNO PK a RIS.  VV vzal jejich 
ukončení členství na vědomí. Souhlasí se snížením členských příspěvků u ANNO PK, ANNO 
SMK a ANNO JČ na 500 Kč. U dalších žádostí je třeba zaslat současně výsledovku, která 
snížení zdůvodní, VV posoudí  proto neúplné žádosti příště.  

 

Neuhrazení čl. příspěvků a další členství v ANNO projedná osobně s VSNNOKU - pí. 
Kreuzmannová (neplatí 4 roky)  a CpKP Střední Morava - p. R. Haken (vstoupili v r. 2013, ale 
nezaplatili) p. O. Marek 

 

M. Berdychová: nemáme účinné nástroje, jak neplatiče postihnout, s výjimkou vyloučení na 
valné hromadě. Omezení služeb by se mohlo u neplatičů realizovat např. zasíláním jen 
omezeného okruhu důležitých informací. Do příštího VV výboru proto zpracuje návrh, jak by 
mohl být okruh příjemců informací vymezen. Dále pracuje vedoucí sekretariátu na souhrnu 
informací o členech (některé podklady již byly zaslány členům), je třeba ještě zjistit skutečný 
počet členů našich členských sítí. 

 

9. Organizační záležitosti:  

 NOZ - transformace ZSPO, nutné kroky: Vzorový text dopisu na KÚ ohledně 
přeregistrace spolků nabízí ANNO JMK, kdo má problémy s registrací, může se 
obrátit přímo na pí. Najbrtovou. 
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 H. Vlčková přinesla tiskovou zprávu z Ústředí zaměstnavatelských svazů k zapojení 
AVPO. M. Berdychová tuto informaci má přímo z AVPO, vyvolala již proto jednání s 
M. Šedivým, které bude zítra, 21. 1. 

 K. Morávková zaslal mailem dotaz, jak si Výbor ANNO představuje Týdny pro 
neziskový sektor 2014. ANNO v ČR se může efektivně zapojit pouze v případě 
přidělení dotace z MMR, kde byly v projektu příspěvek i účast na TYNES uvedeny. 

 L. Krajdl podal po svém příchodu informaci o situaci v ANNO PK, která jde do 
likvidace a z ANNO v ČR proto vystupuje. On sám v této organizaci již nepůsobí, byl 
aktivní v Regionálním informačním středisku, které z důvodu nedostatku prostředků 
také požaduje ukončení členství v ANNO. 

 Příští, tedy 2/2014 jednání VV ANNO se bude konat dne 25. března 2014 od 10:00 
do 13:00 opět v zasedačce YMCA. 

 

Zapsala: M. Berdychová 

V Praze, dne 22. 1. 2013 

 

 

Ověřovatelé: 

Hana Vlčková                                                                                       Dan Žárský 


