
 
Senovážné nám. 24, 116 47  Praha 1 • Tel./fax +420 234  621 451 • E-mail: info@asociacenno.cz  

 

Zápis ze 3/2014 zasedání VV ANNO v ČR, 
konaného ve čtvrtek 5. června 2014 od 10.00 do 13.00 hod. 

 
Přítomni: M. Berdychová, O. Rosenbergerová, H. Vlčková, A. Berdych, J. Hron, Vl. 
Kopeček, L. Krajdl, V. Liška, O. Marek, I. Noveský, K. Schwarz, D. Žárský. 
Omluveni: H. Šnajdrová a J. Eichler.  Neomluven: I. Kaplán 
 
1. Jednání zahájila předsedkyně M. Berdychová, přivítala přítomné a navrhla na 

řídícího schůze 1. místopředsedu J. Hrona - schváleno 10 hlasy, 1 se zdržel. 
 

2. Zapisovatelkou byla pověřena M. Berdychová (jednohlasně 12 pro), ověřením zápisu  
D. Žárský a A. Berdych (jednohlasně 12 pro) 
 

3. Byl projednán zápis z 2/2014 zasedání a programu 3. zasedání VVANNO. 
Kontrola úkolů a usnesení z minulého jednání: 
K bodu 4  

 schválené pohledávky byly odepsány z účetní evidence 

 K. Schwarz nepředložil doklady k vymáhání pohledávky za Bad Ejsa s omluvou 
na pracovní vytížení, úkol trvá. 

  Proběhla diskuse k nákladům na provoz kanceláře a k jejímu možnému 
přemístění. V. Liška doporučuje předsedkyni, aby vstoupila neprodleně v jednání 
s I. Noveským (který v té době nebyl ještě přítomen), za jakých podmínek je 
možno přemístit sídlo organizace do Emauzského kláštera. 

 Usnesení k tomuto bodu bylo splněno 
 

Zápis 2/2014 byl schválen a na místě ověřovateli podepsán. Zároveň byl schválen 
navržený program jednání VV ANNO 3/2014 (jednohlasně) 

 
4. Výroční zpráva 2013 

M. Berdychová konstatovala, že ačkoliv požadovala od členů výboru opakovaně 
podklady a sekretariát od všech členů ANNO v ČR aktuální stav členské základny, 
nesetkaly se tyto výzvy s potřebnou odezvou. Tím se ale proces zpracování 
zbytečně zdržel. Podklady dodaly jen ANNO JMK a ANNO ZK, proto poslala 
předběžný text výroční zprávy pouze těmto 2 organizacím. Je domluvená s grafičkou 
tak, aby byla Výroční zpráva vydána nejpozději k 30. 6. 2014, finanční prostředky na 
zpracování a vydání VZ jsou zajištěny. 
 

5. Informace o vývoji v PS Partnerství NNO 

 Proběhla diskuse ke koordinátorovi OP TP. K. Schwarz s okamžitou platností 
rezignoval na funkci tajemníka PS NNO.  

 A. Berdych ověří u p. Říhy - Evropské hnutí pochybnosti o právu p. Kaplána 
vystupovat jménem této organizace 
 
Nový tajemník bude řešen ve dvou krocích: 

1. Na tajemníka navržen p. J. Hron, který své definitivní rozhodnutí o přijetí 
funkce sdělí do konce tohoto kalendářního týdne 

2. Jakmile to dovolí finanční možnosti ANNO v ČR, bude přijat na základě 
výběrového řízení zaměstnanec (nejpozději do 1. 9. 2014) 
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Usnesení: Výkonný výbor bere na vědomí rezignaci K. Schwarze na funkci 
tajemníka PS NNO k dnešnímu dni a pověřuje předsedkyni situaci neprodleně řešit. 
 

 M. Berdychová informovala o odpovědi ministryně na dopis tajemníka PS 
NNO ohledně možnosti čerpání z OP TP pro NNO. Tato možnost byla 
vyloučena, pí. ministryně přislíbila otevřít tuto možnost z OP Z. 

 J. Hron informoval o svém jednání s nám. MMR Kl. Dostálovou, která 
potvrdila totéž 

 L. Krajdl se dotazuje na stav všech OP. M. Berdychová odpověděla, že OP 
jsou v procesu předložení nebo zahájení SEA, protože termín zaslání EK je 
17. 7. 2014. Jsou dostupné jak na webových stránkách příslušných resortů, 
tak na webu provozovaném ČRDM - koordinátorem Partnerství NNO p. A. 
Sedláčkem 

 M. Berdychová stručně informovala o průběhu jednání k Dohodě o partnerství 
(19. 5.) a Rady pro SIF (27. 5.), kde ANNO v ČR vzneslo připomínky k 
navrhované výši kofinancování projektů pro žadatele z neziskového sektoru. 
J. Hron doplnil, že tento problém se právě projednává také s AK v ČR, které 
protestují proti 15% spoluúčasti krajů a jejich příspěvkových organizací.  
 

6. Projednání přihlášek nových členů a organizační záležitosti. Přehled o placení 
členských příspěvků za rok 2014 

 Bylo schváleno snížení členských příspěvků na rok 2014 takto: 
EAPN 500,- Kč, 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
ANNO JČK 500,- Kč, 6 pro, 2 se zdrželi, 0 proti 
AICM 100,- Kč, 5 pro, 4 se zdrželi, 0 proti 
ANNO SMK 500,- Kč 7 pro, 1 se zdržel, 0 proti 
CEREBRUM vystupuje z ANNO a přestupuje do SANNO, členský příspěvek 500 Kč, 
který dnes VV schválil - 8 pro, 1 proti, 0 se zdrželo -  je ale povinno zaplatit ANNO v 
ČR. M. Berdychová je bude o této skutečnosti informovat. 

 Byla dána k nahlédnutí tabulka o placení čl. příspěvků v r. 2014, kterou 
připravila vedoucí sekretariátu 

 Byl přijat nový člen Národní klastrová asociace, jednohlasně 8 pro 
 

7. Různé 

 Termín Valné hromady Asociace NNO v ČR byl schválen na 16. 4. 2015 

 H. Vlčková rezignuje k dnešnímu dni z VV ANNO a zároveň sděluje, že 
SKOK ukončuje členství v ANNO. 

 Je třeba dát na naše webové stránky informaci o NGO Marketu a o udělení 
diplomu v soutěži Hvězda 3D reklamy - zajistí předsedkyně 

 O. Marek informoval, že naše stránky dočasně nefungují, řeší to 

 L. Krajdl žádá o informace z přípravy FEAD, kde je za ANNO v ČR M. 
Berdychová 

 Termín zářijového zasedání nebyl z nedostatku času stanoven, zajistí 
sekretariát pomocí doodle-kalendáře 

 
Zapsala: M. Berdychová, dne 6. 6. 2014 
 
Ověřovatelé: 
A. Berdych:      D. Žárský:  
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