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Zápis ze 4/2014 zasedání VV Asociace NNO v ČR, 
které se konalo 16. září 2014 od 10:00 do 13:45 hod. 

 
 
Přítomni: Berdychová M., Hron J., Marek O., Berdych A., Eichler J., Kaplán I., Krajdl L., 
Noveský I., Pavlík V., Schwarz K.  
-Konečný St. -  j.h. 
 
Omluveni: Liška V., Rosenbergerová O., Šnajdrová H., Žárský Dan 
 

1. Jednání zahájila předsedkyně M. Berdychová, řídícím schůze byl jednomyslně zvolen 
1. místopředseda J. Hron. 
 

2. Zápisem byla pověřena M. Berdychová, ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni 
O. Marek a L. Krajdl. 
 

3. Předsedkyně seznámila přítomné s přijetím 2 nových zaměstnanců hl. kanceláře 
Asociace NNO v ČR:  p. Stanislava Konečného a pí. Renáty Manhartové. Zároveň 
omluvila tajemnici R. Manhartovou, která onemocněla. P. Konečný se krátce 
představil sám 
 

4. Byla provedena kontrola zápisu 3/2014, kdy vzal VV na vědomí rezignaci K. 
Schwarze na funkci tajemníka PS NNO. J. Hron uvedl, že byl zvolen na tajemníkem 
PS NNO on do doby nástupu nového zaměstnance. Před příštím jednáním PS NNO 
bude tajemníkem jmenován St. Konečný.  
 
Zápis  3/2014 z června 2014 byl schválen - jednomyslně. 
 

5. M. Berdychová úvodem vysvětlila, proč se rozpočet Asociace NNO schvaluje až na 
tomto zasedání - rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR jsme obdrželi až koncem 
července, fyzicky přišly prostředky na účet v 1/2 srpna. Návrh definitivního rozpočtu, 
který byl členům VV Asociace NNO zaslán 11. 9., vychází z obou projektů, které byly 
podpořeny z dotace MMR a z grantu Magistrátu HMP. S ohledem na pozdní zaslání 
prostředků nelze v plné výši utratit osobní náklady - mzdy nelze vyplácet zpětně. Na 
druhé straně oba projekty běží od 1. 1, 2014 a jejich realizaci bylo nutno zabezpečit 
smluvně, dojde tedy k překročení položky "služby nemateriálové povahy". M. 
Berdychová požádá v nejbližší době finanční odbor MMR o přesunu 145 tis. Kč z 
osobních nákladů na tyto služby. 
L. Krajdl se dotazuje, jak bude zabezpečena spoluúčast, která je poměrně vysoká. 
M. Berdychová: Polovina částky (cca 220 tis. Kč) je již zabezpečena, ostatní 
prostředky získáme inkasem za poskytnuté služby. Stále ještě existuje možnost na 
snížení povinné spoluúčast koncem roku, MMR tuto možnost připouští. 
 
Usnesení: VV Asociace NNO schvaluje rozpočet na rok 2014 ve výši 1 900 000,- 
Kč na příjmové i výdajové straně: 10 pro - 0 proti - nikdo se nezdržel 
 

6. Realizace projektů 2014, výhled na financování ANNO v r. 2015 
Informuje M. Berdychová: Projekt na MMR, který běží od ledna 2014 je z hlediska 
indikátorů ze 2/3 splněn. Před námi jsou ale nejnáročnější akce, tj. Všeoborová 
konference a 6 jednodenních seminářů v regionech, s konkrétní realizací bylo možno 
začít až po nástupu zaměstnanců do kanceláře ANNO. Je však již zpracována 
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metodika (také indikátor projektu), která byla zaslána krajským asociacím, kde se 
počítá se semináři (ANNO JMK, ANNO ZK, ANNA KK, SANNO). Je dohoda i se SMK 
a JČK, podklady zašle tajemnice do konce tohoto týdne.  
O. Marek navrhuje, aby byla metodika rozeslána všem členům VV, konsensuální 
souhlas. 
M. Berdychová dále vysvětluje, že semináře "Zvyšování manažerských dovedností 
pracovníků NNO" jsou koncipovány skladebnicový způsobem tak, aby mohly 
pokračovat ve všech krajích i v dalších letech (viz zaslaná metodika). 
Předpokládáme, že organizační a technické zajištění bude v kompetenci krajských 
asociací, které mohou zvolit i lektory, pokud splňují požadavky z metodiky. Seminář je 
třeba využít i k prezentaci Asociace NNO v ČR i dané krajské asociace. Náklady 
semináře uhradí krajům ústředí. 
Na rok 2015 se bude podávat obdobný projekt na MMR (termín 30. 9. 2014), dále na 
MHMP do programu "Jednorázové akce celopražského významu", kde můžeme 
uspět pouze s návrhem na pořádání celostátní a monotematické konference NNO na 
podzim 2015. Je také otevřená výzva z OP Praha - adaptibilita, tam se ale tematicky 
asi nevejdeme, protože neposkytujeme žádné služby přímo klientům. 
 

7. Informace o přípravě 9. VŠO konference NNO 
M. Berdychová: Přípravu konference komplikuje několik faktorů, které jdou mimo nás: 
pozdní zaslání prostředků MMR, senátní a obecní volby a konání celostátní 
konference AVPO dne 12. 11. 2014. Proto jsme zvolili jako jediný možný termín 1. 
prosincový týden, kdy lze očekávat počátkem adventu dostatečnou účast NNO. Již v 
srpnu jednala s mpř. Senátu Gajdůškovou, která přislíbila sál, záštitu i vystoupení, 
obhajuje však v říjnu mandát, stejně jako předseda Štěch. Doporučila ale napsat 
řediteli kabinetu M. Štěcha, protože urgovala aspoň určení termínu konference, tento 
dopis odešel včera. Jakmile bude znám termín v Senátu, je možno jednat o 2. dnu s 
Poslaneckou sněmovnou. Předběžně je přislíbena také záštita premiéra Sobotky. 
Název konference (dle projektu) je: 
 "Role neziskového sektoru ve společnosti: význam, problémy, příležitosti". 
Význam a problémy se budou projednávat 1. den, příležitosti - tedy nové 
programovací období EU 2. den. Je třeba jmenovat Programový výbor konference, 
účast se zástupci nečlenských NNO je předjednána (A. Sedláček, J. Krátký, P. Volek) 
 
Závěry široké diskuse k bodu 7), do které se zapojili všichni přítomní: 

 je třeba připravit se na možné konflikty v odpoledním bloku 1. dne - tedy 
jednání k interním problémům neziskového sektoru 

 na druhé straně i ostatní sítě na poslední PS NNO vyjadřovaly potřebu 
vydiskutovat naše vnitřní problémy - tedy kdo koho a kde reprezentuje, kdo a 
jak za koho mluví, kdo má mandát mluvit jménem celého neziskového sektoru 
apod. Vázne zejména koordinace, korektní vzájemná informovanost a ochota 
NNO postupovat vůči veřejné správě jednotně. 

 toto téma je zařazeno časově tak, aby se omezila přítomnost oficiálních hostů 
z veřejné správy 

 programový výbor musí zejména tento blok pečlivě připravit, nejlépe 
předjednat s klíčovými hráči 

 je třeba opřít se především o naše krajské sítě a vyzdvihnout jejich roli v 
síťování NNO 

 také návrh usnesení je nutno předem připravit a projednat s důležitými sítěmi 

 moderátoři nemohou dopustit rozvleklou diskusi, je třeba předem omezit počet 
a délku vystoupení 

 veškeré materiály ke konferenci včetně programu je třeba připravit koncem 
října, aby se vše stihlo vytisknout a rozeslat 
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 organizační a administrativní příprava bude z důvodu nedostatku času 
svěřena agentuře - plánováno už v projektu 

 bereme na vědomí konferenci NNO k zdravotně sociálním službám, která 
bude dne 2. 12., v této fázi s tím ale již nemůžeme nic udělat. AVPO nám 
termín své konference sdělilo již v červenci, o konferenci konané 2. prosince 
jsme se dozvěděli až 11. 9. na PS NNO 

Usnesení: VV schvaluje Programový výbor 9. Všeoborové konference v tomto složení: 
M. Berdychová, J. Hron, D, Žárský, A. Sedláček, J. Krátký, P. Volek - jednomyslně. 
Tajemníkem konference jmenuje předsedkyně p. St. Konečného. 
 
I. Kaplán sděluje, že Památková komora pořádá celostátní akci v Telči počátkem prosince 
2014 a navrhuje uspořádat konferenci NNO na např. téma památkové péče nebo širší 
problematiky občanské společnosti. Na dotaz, z čeho by se měla akce financovat, odpovídá, 
že v letošním roce má Asociace NNO dostatek peněz. 
M. Berdychová vysvětluje, že prostředky jsou účelově určeny dle projektu podaného v říjnu 
2013. Iniciativní nápady je třeba sdělovat včas, protože už nyní se finalizuje projekt na rok 
2015, kromě toho právě počátkem prosince proběhne konference všeoborová. 
 

8. Informace z PS NNO 
O průběhu 24. PS NNO informuje J. Hron. Zápis byl rozeslán včera, důležitým bodem 
byla mj. informace z ekonomické a legislativní sekce (V. Liška, M. Berdychová) a také 
A. Sedláčka ze sekce Partnerství. Proběhly nominace zástupců NNO do 
Regionálních koordinačních skupin na krajích, které mají být schváleny na Výboru EU 
RV NNO dne 17. 9. 2014. 
J. Eichler protestuje, že v Ústeckém kraji byl nominován zástupce YMCA, zatímco 
nikdo z Asociace NNO ČR nominaci s ANNOÚK neprojednal. 
Proběhla široká diskuse, kdy a jaká informace komu odešla a o nutné podpoře 
krajských asociací ústředím. Tabulku nominací, kterou má podpořit svým dopisem 
hejtmanům ministr Dienstbier, organizoval a finalizoval A. Sedláček za sekci 
Partnerství 
M. Berdychová: toto je názorný příklad chaosu v reprezentaci NNO. Angažuje se v 
tom VEU/RVNNO, PS NNO, sekce Partnerství i ANNO v ČR, proto je třeba věnovat 
tomu i část Všeoborové konference. Ve své podstatě takovéto nominace poradnímu 
orgánu vlády vůbec nepřísluší. 
J. Hron: nešlo o klasické nominace, A. Sedláček vyvěsil výzvu na stránkách 
ČRDM/Partnerství, mohl se přihlásit, kdo chtěl. 
M. Berdychová: tyto stránky jsou složitě dostupné a mnoho sítí adresu vůbec nezná. 
Vyzvala proto na PS NNO A. Sedláčka, aby všem poslal platný odkaz, dosud se tak 
nestalo. 
O. Marek: připomíná složitý, ale transparentní způsob nominací do OP a dalších 
platforem z přelomu r. 2012/2013, který byl vždy předložen ke schválení PS NNO a 
nebyly kolem toho žádné konflikty. Způsob, kdy se může přihlásit každý sám, vede 
jen k tomu, že dle aktuální tabulky je v některých regionech několik navržených ze 
stejné, mnohdy místní NNO, a naše krajské sítě o tom někdy ani nevěděly. Právě 
vede ke zbytečným konfliktům. 
A. Berdych: Asociace NNO by se měla ujmout iniciativy sama a poslat hejtmanům 
vlastní nominace. 
K. Schwarz: Asociace NNO má zastupování neziskového sektoru ve stanovách, měla 
by fungovat podobně jak hospodářská komora. Zatím jsme bohužel tohoto postavení 
nedosáhli. 
Po obsáhlé diskusi, zda je třeba konzultovat nominace Asociace NNO a dopis 
hejtmanům s A. Sedláčkem či s VEU, se členové VV nakonec shodli, že nikoliv. Dále 
se debatovalo o tom, zda máme podpořit kandidáty i v krajích, jejichž asociace našimi 
členy nejsou - bude řešeno případ od případu. Proběhla nominace dle jednotlivých 
krajů a bylo přijato toto  
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Usnesení: Předsedkyně zašle dopis hejtmanům s nominacemi Asociace NNO v 
ČR a bude rovněž informovat ministra Dienstbiera. Jako kandidáti za Asociaci 
NNO v ČR byli schváleni: 
Jihočeský kraj: dr. Václav Pavlík, Jihomoravský kraj: Jaromír Hron, Karlovarský 
kraj: Hana Šnajdrová, Liberecký kraj: dr. Květa Morávková, Moravskoslezský 
kraj: Olga Rosenbergerová, Praha: ing. Ivan Noveský, Pardubický kraj: Jolana 
Štěpánková, Středočeský kraj. MUDr. Petr Nevšímal, Ústecký kraj: dr. Jan 
Eichler, Zlínský kraj: Dan Žárský. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.  
 

9. Organizační záležitosti, přehled o placení členských příspěvků za rok 2014 
M. Berdychová přečetla z připravené tabulky, která členská organizace za rok 2014 
dosud nezaplatila. Zatím je inkaso z členských příspěvků 52 000,- Kč, dluh na 
příspěvcích cca 15 - 18 tis. Kč - někdo může ještě požádat o snížení. 
J. Hron: členské příspěvky je třeba platit v plné výši, zejména apeluje na krajské 
asociace. 
J. Eichler: ústředí musí poskytovat adekvátní služby, aby měly organizace zájem být 
členy. 
M. Berdychová: připouští, že tomu v minulosti tak nebylo, nyní jsme konečně získali 
dotační podporu. P. Konečný bude mít toto ve své pracovní náplni. V prvé řadě je 
třeba vytvořit aktuální databázi o našich členských organizacích, tedy nikoliv jen 
název a adresu, příp. výši členského příspěvku. Všechny členské organizace budou v 
říjnu vyzvány, aby vyplnily strukturovaný dotazník, jeho podrobné a přesné vyplnění 
bude členům z ústředí proplaceno. 
 

10. Projednání pohledávky BAG EJSA 
K. Schwarz zaslal členům před zasedáním VV elektronicky smlouvu s BAG EJSA a 
podrobný komentář k vzniku a dosavadnímu vymáhání pohledávky ve výši 5 610,- 
EUR. 
Návrh řešení: 

 Napsat dopis předsedkyně Asociace NNO v ČR novému statutárnímu orgánu 
BAG EJSA s připomenutím dluhu a s žádostí o úhradu. Text připraví K. 
Schwarz do 15. 10. 2014 

 Výsledek urgence s návrhem na další řešení projednat na VV ANNO, jakmile 
odpoví BAG EJSA, nejpozději do 31. 1. 2015 

Usnesení: VV Asociace NNO s tímto postupem souhlasí, přijato jednomyslně. 
 

11. Různé 
V. Pavlík informuje o chystaných změnách v ANNO JČK v osobě předsedy i sídla, 
pracuje se na koncepci činnosti, kterou je třeba výrazně oživit. Upozornil také na 
některé problémy, které má ICM v JČK s mládežnickými organizacemi - členy ČRDM. 
L. Krajdl, který založil s aktivními lidmi a menšími organizacemi v Plzni Potravinovou 
banku, sdělil, že monopol v této oblasti si zajistila nedemokratickým způsobem 
Naděje. Vytlačuje nebo chce postupně ovládnout ve všech ostatních regionech již 
existující Potravinové banky, protože si tuto značku zaregistrovala. Veškeré 
prostředky ze státního rozpočtu, z fondů EU nebo z darů chtějí v budoucnu čerpat 
pouze tyto několik velkých organizací. L. Krajdl to považuje za popření principů 
demokracie a poslání neziskového sektoru. 

 
Zapsala: M. Berdychová, dne 17. 9. 2014 
 
Ověřovatelé: 
 
L. Krajdl:       O. Marek: 


