
             
 

Zápis ze 4. zasedání VV ANNO ČR 

dne 14. října 2019 od 10:30 do 12.30 hod. 
zasedací místnost Asociace NNO, Senovážné nám. 24, Praha 1 

 

Přítomni:  

Martina Berdychová, Jakub Čmiel, Antonín Berdych, Jaromír Hron, Vojtěch Rálek, Dan 

Žárský 

Omluven: Jiří Rudolf   

 
1. Jednání zahájila předsedkyně, která jeho průběh zapíše.  Ověřovatelem zápisu je p. 

V. Rálek 
 

2. Stav přípravy  všeoborové konference NNO v XI/19 
Přednášející jsou v podstatě zajištěni, může ještě dojít k drobným úpravám. Na výzvu 
k účasti nereagovali z MPSV, MMR ani MZd. O vystoupení byla požádána též zmocněnkyně 
pro LP H. Válková, která také neodpověděla.  
V programu chybí problematika dětí a mládeže, výbor proto požádal p. Rálka, zda by on 
nebo někdo z YMCA nezvážil příspěvek. 
Podařilo se zajistit celý catering darem od ředitele hotelu Kampa, proto nebudeme vybírat na 
konferenci poplatek. Hlavním důvodem pořádání konference bez účastnických poplatků je 
ale nízký počet přihlášených. Během tohoto víkendu proto předsedkyně a p. Vocel 
mobilizovali známě v NNO, Platformu 10, univerzity v Praze a Brně a úřady městských částí 
Prahy. Předsedkyně prosí členy VV, aby konferenci znovu propagovali ve svých 
organizacích. Bylo přijato doporučení, aby se předsedkyně ještě obrátila s propagací na 
Středočeský kraj. 

 

3. Příprava ankety Osobnost NS 
Pozvánka na vyhlášení ankety bude co nejdříve, termín 21. 10. 2019. Sál je zajištěn, 
catering objednán. Ceny zajistí tajemnice pí. Stránská. K dnešnímu dni došlo 8 nominací, 
další jsou avizovány. Předsedkyně vyzývá ty členy VV, kteří dosud nominace neposlali, aby 
se pokusili nejpozději do 31. 10. někoho do ankety doporučit (forma je profesní CV kandidáta 
+ doporučení NNO). 
Proběhla diskuse o výběru kandidátů na 10 finalistů a o výběru poroty s těmito závěry: 

 Členové VV dostanou podklady od všech nominovaných dne 1. 11. včetně hodnotící 
tabulky. Vyhodnocení vrátí do 24:00 dne 4. 11.  

 Předsedkyně osloví co nejdříve do poroty poslankyni A. Gajdůškovou a dr. 
Frištenskou z NROS, podklady k 10 finalistům jim zašle dne 6. 11. Termín hodnocení 
porotou do 18. 11. 

 Tajemnice bude kontaktovat v ½ listopadu 10 finalistů a zjistí, zda na vyhlášení 
přijedou. Pokud ne, na jejich místa posuneme ty, kteří se bodově umístili od 10. místa 
níže. 

 K předávání cen budou osloveni významní představitelé z politické či akademické 
sféry. 

Pozn.: po skončení VV volala grafička, že ji zkolaboval PC, opravu odhaduje minimálně na týden. 
Termín pozvánky k 21. 10. je proto nejistý. 

 
4. Rekapitulace seminářů a kulatých stolů, které budou v regionech za spoluúčasti 

ANNO ČR 
Máme uskutečnit 4 semináře pro 10 osob a 4 kulaté stoly s veřejnou správou pro 8 osob. 
Zatím se podařilo zajistit 3 semináře. Předsedkyně prosí členy VV, zda by mohli ještě tyto 



             
 
akce uskutečnit s příspěvkem 3 000 Kč od ANNO ČR. Především kulaté stoly, kam by měli 
být pozváni úředníci z krajů nebo obcí, do pozvánky a prezenční listiny je třeba uvést „Kulatý 
stůl“ + do záhlaví/zápatí dát logo ANNO ČR a Úřadu vlády. Téma je libovolné. 
 

5. Příprava projektů ANNO ČR na rok 2020 
Je hotová žádost na Osobnost NS 2020, podáme na Magistrát HMP tento týden (termín 21. 
10.) Pokusíme se projednat s MMR dotační podporu, zatím ale není pro NNO nic vypsáno. 
Rozpracována je žádost na systémový projekt z Norských fondů (termín 4. 11.), kde je 
podpora na 3 roky v max. hodnotě 6 mil. Kč. Projekt bude počítat se zapojením co nejvíce 
členů s tím, že jimi uskutečněné aktivity budou na základě faktur proplaceny. 
 

6. Různé 

 Předsedkyně informovala o závěrech kontroly RV NNO. Byla zde zřejmá snaha 
cokoliv najít. Kontrolní zpráva vyznívá jako celek pozitivně, nicméně nařídili odvod 22 
tis. Kč za nedodržení přesné položkové skladby při nákupu DHIM. V projektu se 
počítalo s vybavením další pronajaté místnosti, která byla v době podání žádosti 
projednaná a slíbená od r. 2018. Později však vydal ministr MŠMT zákaz cokoliv 
v budově Senovážné 24 pronajímat s ohledem na zamýšlenu rekonstrukci. Nemělo 
tedy smysl nábytek kupovat, s ohledem na kompletní výměnu pracovníků na 
sekretariátu RV NNO bylo zároveň obtížné tuto změnu řádně projednat. Povinnost 
odsouhlasit jakoukoliv změnu v jednotlivých položkách dříve v podmínkách dotace 
nebyla, stačilo dodržet celkovou sumu přidělenou na DHIM. Předsedkyně proto píše 
odvolání. 

 A. Berdych upozornil na sněmovní tisk zákona o lobbingu, který může mít nepříznivé 
dopady na celý neziskový sektor. Zatím se týká pouze jednání se státní správou a 
členy parlamentu, ale dá se předpokládat rozšíření i na krajské samosprávy 
pozměňovacími návrhy. V případě přijetí této normy hrozí velký nárůst byrokracie i 
vysoké pokuty v případě nedodržení pravidel pro všechny, kteří komunikují 
s veřejnou správou. Doporučuje proto, aby ANNO ČR zpracovala připomínky a 
zaslala protestní stanovisko politikům ve Sněmovně. 
 
USNESENÍ: VV zpracuje připomínky k návrhu zákona o lobbingu do 20. 10. a zašle 
je předsedkyni a p. Berdychovi, který navrhne text stanoviska ANNO ČR. To bude 
odesláno kompetentním orgánům do konce října 2019. Schváleno jednomyslně. 

 
 

Termín příštího jednání VV ANNO: středa, 20. listopadu od 10:30 
 
 

Zapsala:       Ověřovatel: 
 
M. Berdychová      V. Rálek 
Dne: 14. 10. 2019      Dne:  ………………………. 

 
 


