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Zápis 
Z 13. Valné hromady Asociace NNO v ČR 

18. června 2019 od 10:30  
Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00, Praha 1 

 

1. VH zahájila předsedkyně v 10.30 hod. – zjištěn nedostatek delegátu, tzn. že VH není usnášení 

schopná. Dle čl. 6.6 stanov se čeká 30 min, následně byla zahájena VH v 11.05 hod. Předsedkyně 

přivítala hosty: 

Mgr. Bl. Stará – advokátka, L. Stránská – tajemnice, S. Švajlenková – asistentka a Fl. Margan – 

spolupracující expert. Úvodem také požádala o představení nového člena TRODO. 

2. Byl schválen Jednací řád 13. VH dle návrhu, předem zaslaného členům ve 

stanovami požadovaném termínu. Schváleno 14 – 0 - 0 (hlasování zapisováno ve formátu „pro”, „proti” 

a zdržel se”) 

3. Byla zvolena mandátová komise ve složení P. Břusková, Bl. Stará, D. Žárský. Schváleno 14 – 0 – 

0. 

4. Zapisovatelkou byla zvolena Bl. Stará, ověřovateli zápisu I. Noveský a M. Berdychová, skrutátorem 

Zd. Tarant. Schváleno 14 – 0 – 0. 

5. Do návrhové a volební komise byli navrženi a zvoleni A. Berdych, J. Rudolf a Zd. Tesařová, 

Schváleno 13 – 0 – 1. 

6. Mandátová komise prověřila delegační lístky a platbu členských příspěvků za rok 2018. Konstatuje 

14 delegátů byly rozdány hlasovací lístky. VH souhlasí se zprávou mandátové komise, schváleno 14 – 

0 – 0.  

7. Valná hromada bere na vědomí program VH, který byl zaslán členům společně se svoláním VH 

v požadovaném termínu 30 dnů předem. 

8. Předsedkyně informovala o činnosti ANNO ČR v r. 2018 a zhodnotila minulé účetní období. 

Největší komplikací byla skutečnost, že MMR odmítlo poskytnout na začátku roku dotaci, což byl 

dosud hlavní zdroj činnosti. Proběhla jednání, druhé kolo vypsáno v červenci, vyhodnoceni na konci 

srpna, uznatelné výdaje od 1. 1. 2018, ale finanční prostředky jsme obdrželi na konci září, kdy zároveň 

končil program OPZ. Nastal souběh povinnosti realizovat celoroční projekt MMR během 3 měsíců a 

složitého vyúčtování OPZ, podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě. 

Polovina pracovní kapacity 6-ti zaměstnanců byla vytížena byrokracií. To má negativní dopad na 

motivaci zaměstnanců, stejně jako značně nejisté podmínky financování. Od 1. 1. 2018 jsme v dobré 

víře prodloužili všem zaměstnancům pracovní poměr na 1 rok, tedy na národní projekty. Po zjištění, že 

nás MMR nepodpoří, byl pracovní poměr většině zaměstnanců vypovězen ve zkušební době. Je to 

nepříjemné vůči zaměstnancům/kolegům, ale dotační podmínky jiný postup neumožnily. Získání 

nových zaměstnanců v období podzimu, tedy na 3 měsíce, je při současné situaci na trhu práce a 

mzdové úrovni v Praze velmi složité. 

Podali jsme v roce 2018 žádosti o dotace na další rok. Vše je spojeno s velmi složitou administrativou, 

podáno v říjnu 2018, v květnu 2019 bylo zveřejněno, že nás MMR opět nepodpoří. Jejich alokace pro 

NNO je od 2017 je na 20%, Oproti minulosti, kdy podporovali více než 50 NNO podpora pouze 19 

neziskovým organizacím, především typu SMO, SMS a z oblasti cestovního ruchu. V r. 2020 nebude 

údajně podpora od MMR žádná. Pouze Úřad vlády podporuje lidskoprávní a střešní NNO, kde je 

alokace na projekt 500 – 700 tis. Kč. To v Praze sotva stačí na udržení kanceláře se dvěma půl-

úvazky.  

Naopak příspěvek od Magistrátu HMP činí letos 220 tis. Kč, což lze použít na kofinancování národní 

dotace z ÚV ČR. Zatím ale od RV NNO nemáme ani Rozhodnutí, natož prostředky na účtu.  
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Situace s financováním celého neziskového sektoru není povzbuzující, chybí prostředky na sociální 

služby, resorty jsou povinny šetřit, takže první, co omezují, jsou dotace pro NNO. Zdá se, že loňský 

obrat ANNO ČR ve výši více než 4 mil. Kč je na dlouhou dobu posledním rozmachem. Poskytli jsme 

poradenství, vzdělávání a tematické akce (semináře, kulaté stoly, konference) mnoha NNO. Nyní jsme 

na 20% loňského rozpočtu, takže hlavními akcemi bude dvoudenní Všeoborová konference NNO a 

anketa Osobnost NS 2019. Pokusíme se ještě nějaké dodatečné zdroje zajistit, ale naděje není velká. 

Snažili jsme se o aktuální komentáře k politickým postojům k neziskovému sektoru. Návštěvnost 

našich sociálních sítí je veliká, máme podporu odborné veřejnosti. Příliš se nedařilo naplňovat jeden 

z hlavních cílů, což je komunikace s veřejnou správou. V r. 2018 nastala složitá situace v sestavování 

vlády. Nikdo z resortů nechtěl moc komunikovat s neziskovým sektorem, zaznamenáváme také 

vysokou fluktuaci zaměstnanců na ministerstvech. 

Celý rok 2018 jsme byli v nejistotě ohledně našeho sídla. Při 6 zaměstnancích jsme usilovali o 

rozšíření prostor o 1 kancelář, která je na našem podlaží volná. To bylo projednáno s MŠMT -  

majitelem domu již v r. 2017 s tím, že máme počkat na uzavření smlouvy po volbách. Následně bylo 

sděleno, že smlouvu o pronájmu nedostaneme, protože nový ministr, chce nemovitost zpeněžit. Je 

zde však po převodu od MČ Praha 1 věcné břemeno, že prostory budou užívat neziskovky.  Uvažuje 

se však o rekonstrukci nemovitosti, což by stejně znamenalo pro ANNO ČR přesun do náhradních 

prostor. Následně se nic nedělo, rekonstrukce neprobíhá zřejmě v důsledku krácení rozpočtu MŠMT. 

V současné době trvá velká nejistota, jak to s našimi kancelářemi dopadne. Nyní nám prostory 

dostatečně stačí, neboť nemáme dostatek finanční prostředků na mzdy zaměstnanců. 

Minulý rok je dle výkazů velký zisk, faktický výsledek je ale zkreslený, neboť bylo třeba v lednu 2019 

poplatit všechny závazky za rok 2018 (doplatit mzdy zaměstnancům, faktury za služby atd.) Ke konci 

ledna 2019 nám zbylo pouze 5 tis. Kč, takže hospodaření bylo vyrovnané. V prosinci 2018 proběhla 

druhá podrobná kontrola z MMR- výsledek pozitivní, žádné výtky či nedostatky nebyly. 

Evidujeme staré pohledávky za cca 120 tis., které je třeba vypořádat. Jedná se o odpis nedobytných 

pohledávek v souladu s promlčecí dobou, jde zejména o neuhrazené členské příspěvky, na které byla 

předem vydána faktura.  

Naším posláním je také sledovat a ovlivňovat podmínky čerpání strukturálních fondů EU pro NNO, na 

to máme pověření z MMR, avšak nedostali jsme na tuto činnost žádné finance. Cestou ke zvýšení 

letošního rozpočtu je jednání s MMR, že jim vystavíme fakturu v hodnotě 100 – 150 tis. Kč.  

VH bere zprávu předsedkyně na vědomí. 

9. Zprávu DRK, která byla členům ANNO ČR rozeslána předem, uvedl její předseda I. Noveský.  

Komise se sešla 20. 5. 2019 v plné počtu, po kontrole všech dokladů, konstatovala: 

Výsledek hospodaření z hl. činnosti byl -361 tis, z hospodářské činnosti + 489 tis., celkový výsledek 

hospodaření po zdanění + 128 tis., to vše při celkových nákladech 3981 tis a celkových výnosech 

4109 tis.  

Dozorčí a revizní komise ANNO ČR konstatovala, že hospodaření ANNO ČR za rok 2018 bylo 

v souladu s platnými předpisy, a proto doporučuje VH ANNO ČR schválit výroční zprávu za rok 2018 

bez výhrad.  

Revizní a dozorčí komise vzhledem k nízké částce nákladů v rozpočtu na rok 2019 ve výši 792 tis 

doporučuje, aby výkonný výbor oslovil novou předsedkyni Rady vlády dr. Válkovou se žádostí o 

sjednání nápravy vzhledem k tomu, že ANNO zastřešuje krajské síťové NNO po celé ČR.  

Předsedkyně doplnila, že minusové saldo hlavní činnosti je způsobeno povinností 30% kofinancování 

ke státním dotacím, což v praxi znamená vkládat do realizace národních projektů finanční výnosy 

z činnosti hospodářské. Výroční zprávu a výsledky hospodaření schválil VV ANNO ČR hlasováním per 

rollam. 
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10. Valná hromada schválila účetní závěrku včetně hospodářského výsledku a Výroční zprávu ANNO 

ČR 2018 Hlasování 14 – 0 – 0 

 

V 11: 45 byla vyhlášena přestávka na 15 minut.  

Další jednání zahájeno ve 12:00, počet delegátů klesl na 13. 

11. Členům Výkonného výboru ANNO ČR zvoleným v roce 2015 končí čtyřleté volební období. VV je 

sedmičlenný s tím, že dle stanov čl. 10.2 navrhují členy nejprve krajské asociace, zvoleni mohou být 

čtyři. Další členy VV navrhují ostatní členové, zvoleni mohou být tři. 

 

Návrhy krajskými členskými asociacemi  - Jaromír Hron, Martina Berdychová, Dan Žárský, Jiří Rudolf 

Návrhy ostatními členskými asociacemi  - Olga Rosenbergerová, Antonín Berdych, Jakub Čmiel, 
Vojtěch Rálek 

Nadpoloviční většina z počtu delegátů je 7.  

 

Výsledky tajné volby: 

Nominace krajskými členskými asociacemi pro navržené kandidáty  

Pro  

Jaromíra Hrona 10 hlasů 

Martinu Berdychovou 12 hlasů 

Dana Žárského 9 hlasů 

Jiřího Rudolfa 10 hlasů 

Zvoleni do VV všichni kandidáti. 

 

Nominace ostatními členskými asociacemi pro navržené kandidáty  

Pro  

Olga Rosenbergerová 8 

Antonín Berdych 11 

Jakub Čmiel 9 

Vojtěch Rálek 9 

Zvoleni do VV: Berdych, Čmiel, Rálek 

 

Podklad pro kooptaci pro Výbor pí. Rosenbergerová 

 

12. Předsedkyně seznámila VH stručně s plánem činnosti na rok 2019, návrh byl písemně zaslán 

předem. S ohledem na značné omezení zdrojů se bude realizovat ve dvou osobách. Pomáhá nám 

kolega na DPP, který obstarává sociální sítě. Dále máme spolupracující osoby – advokát, účetní atd. 

Kromě činnosti poradny a spolupráce se členy budou hlavními akcemi dvoudenní všeoborová 

konference NNO a anketa Osobnost neziskového sektoru. Musíme neustále čelit negativní kampani 

proti neziskovkám a mnoha agresivním ohlasům na sociálních sítích. 

 

Předsedkyně vyzvala členy ANNO ČR, aby přemýšleli nad tématem konference a aby se do její 

přípravy aktivně zapojili.  Je třeba věnovat se spíše celkové situaci NNO a neřešit dílčí témata. Situace 

je velmi vážná, stát nám klade velké překážky, snaží se nás vyhladovět a podporuje negativní kampaň 

proti občanské společnosti. Je nanejvýš žádoucí se pořádně ozvat, pozvat mediálně významné 

osobnosti, politiky a uznávané experty. Situace nyní tedy radostná není, ale bylo hůř a snad bude zase 

líp.  
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Ještě zvážíme podání projektu „Včely“, se kterým jsme v r. 2018 neuspěli na MZe. Myšlenka je 

zajímavá, jde zavádění 3 – 6 úlů v zařízeních sociální péče, na to je vcelku podpora. Jedná se o 

interdisciplinární propojení, učení včelařit klienty, kteří jsou v dlouhodobé péči a zároveň zvýšení počtu 

včelstev v obcích a městech. 

Počet delegátů klesl na 12, plán činnosti na rok 2019 byl schválen 12 – 0 – 0. 

 

13. Byl předložen vyrovnaný rozpočet ANNO ČR ve výši 791 900,- Kč na příjmové i výdajové straně.  

Vychází z přidělené dotace ÚV ČR/RV NNO a 2 grantů Magistrátu HMP. Je třeba ještě požádat o 

změnu Rozhodnutí RV NNO, protože s granty jsme počítali jako kofinancování k MMR, které ale 

dotaci zamítlo. Pokud nám změnu schválí, zbavíme se problému s kofinancováním. Vlastními zdroji 

jsou členské příspěvky a dary. 

Předsedkyně upozorňuje na možné změny v rozpočtu, neboť v době konání VH není známo, jaké 

další zdroje v průběhu roku získáme. Schvalovat změny je následně v pravomoci VV ANNO ČR. 

Rozpočet ANNO ČR byl schválen 12 – 0 – 0. 

14.  A. Berdych navrhuje, aby VH poděkovala Pavle Břuskové a Karlu Bauerovi za jejich práci ve VV 

a ocenila práci zaměstnanců ve složitém roce 2018.  

Pí. Berdychová pozitivně ocenila, že se YMCA jako významná organizace aktivně zapojí jako člen 

výboru ANNO ČR. 

Pavla Břusková vysvětluje, proč nechtěla dále kandidovat.  

 

Hlasování o usnesení:  

VH děkuje Pavle Břuskové a Karlu Bauerovi za jejich práci ve VV a oceňuje práci zaměstnanců 

v náročných podmínkách.  Schváleno 12 – 0 – 0. 

15. Veškeré body byly hned provázeny hlasováním, vše je schváleno.  

 

Předsedkyně ukončila jednání 13. valné hromady ANNO ČR ve 12:45. Poděkovala všem delegátům 

za aktivní účast na jednání i v potřebných komisích. 

 

Zapisovatel:Blanka Stará 
 
Ověřovatelé: Ivan Noveský, Martina Berdychová 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 21. 6.  2019 


