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1/ ÚVOD

Vážení přátelé!

V roce 2019 dopadlo na naši střešní organizaci cílené omezování podpory neziskové-
ho sektoru, ačkoliv vláda tvrdí opak. Došlo sice k navýšení celkového objemu dota-
cí pro NNO, např. pro sociální služby, ale až po úporných bojích a na poslední chvíli. 
Toto navýšení ale neodpovídalo rostoucímu objemu poskytnutých služeb ani inflaci. 
Významné zdroje šly do sportu, v prvé řadě však na vznik nového úřadu, tedy Agen-
tury pro sport, která má rozdělovat dotace až od r. 2021. Náš hlavní zdroj, tedy dotace 
na podporu NNO v regionech ze strany MMR, skončil po 5 letech tak, že tento resort 
pravidelný dotační titul na rok 2019 vůbec nevypsal. MPSV také nevyhlásilo vhodnou 
výzvu pro střešní organizace z  OPZ. Naším jediným příjmem se tak stala dotace RV 
NNO a 2 granty  hl. m. Prahy.  Rozpočet  ANNO ČR na rok 2019 tak klesl na 20% roku 
předchozího. Ve chvíli, kdy jsme konečně dosáhli potřebné personální a odborné ka-
pacity, abychom mohli naplňovat naše poslání napomáhat neziskovkám a obhajovat 
jejich zájmy, se celý tým kvůli nedostatku financí rozpadl. V prvním pololetí 2019 jsme 
byli zcela bez prostředků, celoroční dotace RV NNO přišla na náš účet až počátkem 
července. Do té doby jsme nemohli použít ani již zaslané granty HMP, které byly mj. 
zamýšleny i jako povinné 30% kofinancování ke státní dotaci. Rozhodnutí o jejím po-
skytnutí jsme obdrželi z Úřadu vlády až 28. června. Činnost jsme zajišťovali v prvních 
měsících roku jako dobrovolníci. V červnu 2019 proběhla volební valná hromada, kde 
došlo k částečné obměně členů Výkonného výboru (kap.2).

V oslabené sestavě se nám opět nedařilo efektivní vyjednávání se státní správou. Sou-
časná vláda neprojevuje o spolupráci s neziskovým sektorem velký zájem, k navazová-
ní vztahů nepřispěla ani kompletní obměna pracovníků sekretariátu RV NNO poté, kdy 
se stal jejím předsedou pan premiér. S pracovníky sekretariátu RV NNO jsme se dostali 
dokonce do odborného sporu. Přisvojili si totiž právo vystupovat jménem všech NNO, 
ačkoliv jsou pouze poradním orgánem vlády. Setkali jsme se s jejich neochotou vyřídit 
naši žádost o drobné změny v projektu na rok 2019, protože v době psaní této žádosti 
(září 2018) jsme nemohli tušit, že MMR přestane obvyklé dotace poskytovat. Rovněž 
jsme se vymezili vůči jmenování H. Válkové zmocněnkyní pro lidská práva. Důsledkem 
těchto kroků byla neobvykle přísná kontrola Úřadu vlády a také nezískání jejich dotace 
na rok 2020. Omezili jsme si tak přístup ke státním zdrojům, ale zachovali tvář a pověst 
ANNO ČR, stejně jako odvahu hájit naše poslání. Hledáme jiné zdroje, podali náročnou 
žádost na podporu z Norských fondů, kde jsme bohužel neuspěli jen o 2 body ze 100 
možných. Nevzdáváme to, hledáme další možnosti získat prostředky z nezávislých in-
stitucí.
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Věříme, že smyslem práce v  neziskovém sektoru je obhajoba demokracie, svobody 
i  standardního právního prostředí, propojování lidí a  smysluplných cílů, stejně jako 
posilování občanské společnosti. Chtěla bych proto poděkovat všem členům výboru, 
stávajícím pracovníkům kanceláře i členským organizacím. Ti všichni se na naplňování 
našich cílů aktivně podíleli, ačkoliv řada činností byla v r. 2019 založena jen na dob-
rovolné práci. Děkujeme také všem našim příznivcům a podporovatelům, především 
Hlavnímu městu Praha.

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně
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2) STRUKTURA ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ANNO V ČR

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s. je od listopadu 
2016 zapsaným spolkem, kdy byl Městským soudem v Praze schválen náš návrh na 
změnu právní subjektivity ze zájmového sdružení právnických osob. 
IČ: 712 84 109
Sídlo: Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1
Bankovní účet: , Fio banka, a. s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
číslo účtu: 2500913649 / 2010 

VÝKONNÝ VÝBOR ASOCIACE NNO (ZVOLENÝ NA OBDOBÍ 2019 – 2023):

Martina Berdychová, předsedkyně
Jaromír Hron, místopředseda
Antonín Berdych, člen
Jakub Cmiel, člen
Jiří Rudolf, člen
Dan Žárský, člen
Vojtěch Rálek, člen

DOZORČÍ A REVIZNÍ KOMISE:

Ivan Noveský, předseda
Milena Sedláčková, členka
Zdeněk Tarant, člen

KANCELÁŘ

Martina Berdychová
Lenka Stránská, 
Jan Vocel 
Tel: 224 240 645, 702 194 018
E-mail:  info@anno-cr.cz
Webové stránky: www.anno-cr.cz
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3) ČINNOSTI ANNO ČR

 V R. 2019 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:
a) RV NNO, Posílení kapacity ANNO ČR

b) HMP, Osobnost neziskového sektoru 2019

c) HMP, Všeoborová konference NNO

VÝSLEDKY PROJEKTŮ: 

Podrobné zprávy o realizaci projektů jsme zaslali poskytovatelům dotací, souhrny akcí 
z 3 projektů jsou zveřejněny na našich webových stránkách. Detailní popis všech čin-
ností je nad rámec této výroční zprávy, proto se koncentrujeme jen na ty nejvýznam-
nější. 

PROJEKT PODPOŘENÝ RV NNO:

Vzhledem k tomu, že náš rozpočet spadl na 20% roku 2018, zajistili jsme udržení naší po-
zice jen s nejvyšším nasazením, tedy za cenu velkého objemu dobrovolné práce včetně 
dobrovolné pomoci členů VV ANNO ČR. O zvýšení kapacity organizace, kterou požado-
vala výzva RV NNO, nebylo možné ani uvažovat. Můžeme pracovat pouze s disponibilní-
mi zdroji a za poskytnutou částku 517 tis. Kč lze v Praze těžko udržet kancelář s 1 zaměst-
nancem, navíc nám velkou část dotace spotřebují povinné akce projektu. Naši obtížnou 
finanční situaci jsme probírali také v červnu na Valné hromadě a setkali se s nečekanou 
solidaritou potvrzující, že naše činnost byla až dosud pro členy přínosná. Naši členové 
nám jimi poskytnuté služby nefakturovali vůbec, nebo fakturovali a částku zároveň da-
rovali. Podobně se zachovali někteří tradiční dodavatelé (právnička, IT správce, grafička, 
účetní), kteří fakturovali jen symbolické částky. Na dvě významné akce (11. VŠO konfe-
rence, Osobnost NS) jsme získali zdarma catering v hodnotě 44 tis. Kč bez DPH od hote-
lového řetězce, sponzor podepsal darovací smlouvu, ale fakturu vystavit nechtěl (musel 
by zbytečně platit DPH). Některé částky proto nemohly proběhnout ani účetní evidencí 
k této dotaci, a to v případě, kdy fyzické či právnické osoby darovaly služby, ale neposlali 
fakturu. My jako obdarovaný však nemůžeme dárcům nic nařizovat. Ve vyúčtování pro-
jektu se pak tyto dary neprojevily, ačkoliv přesáhly částku 100 tis. Kč. 

Na druhé straně se významně rozvinula komunikace na webu a sociálních sítích, máme 
vysokou sledovanost, spoustu ohlasů, přes 1200 podporovatelů a 1100 přátel, pozitiv-
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ních ohlasů (liků) máme cca 400 měsíčně. I náš redaktor sítí a webu nyní pracuje zadar-
mo, proto hrozí, že nám časem své služby vypoví.

Poradna fungovala, i když místo vedoucí poradny nebylo 6 měsíců obsazeno Přímo 
zodpovězených dotazů (telefonicky nebo e- mailem) bylo cca 30. Na webových strán-
kách jsou rozpracovány odpovědi na nejčastější dotazy. 
Proběhlo 7 seminářů v regionech, které se uskutečnily ve spolupráci s členy. 

ANNO ZK 
22.10.2019  „Jak na tiskovou zprávu a dobře komunikovat s médii“
07.11.2019   „Nepojistné sociální dávky a jak o ně žádat“,
 
ANNO JMK
05.11.2019   „Účetnictví, daně a neziskové organizace“  
12.11.2019   „Senioři seniorům a zapojení do projektu SPADE“  
14.11.2019   „Účetnictví, daně a neziskové organizace“ 
20.11.2019   „Jednoduché účetnictví pro spolky“  
 
MENS SANA
27.09.2019  „Jak bojovat s kognitivním deficitem?“   

PROJEKT PODPOŘENÝ HL. M. PRAHOU:

11. Všeoborová konference NNO
Konference proběhla 6. - 7. 11. 2019 v Sále architektů Staroměstské radnice, záštitu pře-
vzal primátor Prahy p. Zdeněk Hřib. Abychom mohli odborně naplnit a sestavit kvalitní 
program konference, jednali jsme s politiky, výzkumníky a zástupci neziskového sekto-
ru. Požádali jsme o účast také členy vlády z MPSV, MMR a MZd, stejně jako zmocněnkyni 
pro LP H. Válkovou. Bohužel nikdo z těchto oslovených nereagoval, tedy ani neodpo-
věděl. Poté jsme se obrátili na opoziční politiky, kteří účast přislíbili. Zahájení se zúčast-
nili tito politici: místopředseda PS V. Pikal, senátor D. Smoljak, poslankyně M. Pekarová 
Adamová, V. Kovářová a O. Richterová. Pozvání přijal a v diskusi vystoupil také sociolog I. 
Gabal. O konferenci byl velký zájem, přihlášky jsme museli týden před zahájením zasta-
vit, protože kapacita sálu 100 osob byla značně překročena. Byla zajištěna široká publi-
cita, tiskové zprávy a zveřejnění příspěvků a fotografií na našem webu. Vše je na těchto 
stránkách stále dostupné. Závěrečné prohlášení konference, které jsme rozeslali vládě 
a členům Parlamentu, je vzhledem ke svému významu součástí i této výroční zprávy.

PROJEKT PODPOŘENÝ HL. M. PRAHOU:

Osobnost NS 2019
Po zkušenostech s předchozími ročníky jsme se rozhodli dát možnost nominace všem 
NNO v ČR, tedy nejen krajským asociacím NNO. Vzhledem k vysokému počtu nomi-
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novaných jsme zvolili dvoukolové hodnocení. Veškeré nominace nejprve posoudil VV 
ANNO ČR, který vybral 12 finalistů. Osloveni 3 hodnotitelé reprezentovali odbornou, 
politickou i neziskovou sféru. Dle jednotných pravidel určili v listopadu 2019 celkové 
pořadí a vítěze na 1. – 3. místě.

Vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo dne 3. prosince 2019 v adventní at-
mosféře za účasti poslankyň Gajůškové, Pekarové Adamové a Kovářové, senátora D. 
Smoljaka a  předsedkyně Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva HMP Evy Horá-
kové. Na vyhlášení ankety přijeli zástupci NNO z celé ČR v počtu 103 osob. Výsledky 
ankety Osobnost NS byly následně zveřejněny formou tiskové zprávy i na webových 
stránkách Asociace NNO a na sociálních sítích, byly také medializovány ve veřejných 
sdělovacích prostředcích. Zprávu vydala po vyhlášení vítězů ČTK, poté ji převzala další, 
zejména regionální média.

Akce napomohla ke zvýšení prestiže neziskového sektoru a také k zvýšení povědomí 
o  jeho společenském přínosu pro občany celé ČR. Ukazuje, kolik obětavých, kvalifi-
kovaných lidí v NS pracuje, často za nízkou mzdu či zcela dobrovolně. Vítězem se stal 
Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky (SONS). Druhé místo patří předsedovi České federace potravinových bank 
Aleši Slavíčkovi.  Třetí místo obsadila Sylvie Osičková, která se 17 let starala o handica-
pované osoby. Speciální cenu za podporu a přínos si odnesla také poslankyně Alena 
Gajdůšková.
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4)  PŘEKÁŽKY V ČINNOSTI  
NEZISKOVÉHO SEKTORU

Hlavní překážky udržitelnosti neziskového sektoru zahrnuje Prohlášení 11. VŠOK (pří-
loha 3). Proto v této části shrneme jen v bodech to, co nám všem brání v rozvoji a co 
ANNO ČR prosazuje v jednáních s politiky.

•  nesystémové jednoleté dotační financování z veřejných prostředků, které ne-
lze předvídat a tedy plánovat. Na dotace není právní nárok a mnohé NNO se 
tak stávají hříčkou v rukou těch, co o dotacích rozhodují.

•  Výzvy z operačních programů ESIF nejsou známy s dostatečným předstihem, 
mnohdy se tematicky shodují s národními programy. Proto je obtížné sestavit 
projekt tak, aby byla vyloučena duplicita financování. Poskytovatelé státních 
a evropských dotací spolu nekomunikují a výzvy nijak nekoordinují.

•  Výzvy z OP jsou sice víceleté, nemají však návaznost, proto s ukončením pro-
jektu nastává problém s udržitelností činnosti i zaměstnanců. 

•  Podmínky výzev určují úředníci, mnohdy bez znalosti skutečných potřeb 
oboru či reálných cen výstupů, které povinně stanovují. 

•  Žádná kvalitní veřejná služba není samofinancovatelná, vždy vyžaduje pod-
poru z dotačních zdrojů.

•  Povinné 30% kofinancování k  dotacím je pochopitelné u  podnikatelských 
subjektů, nikoliv u neziskových organizací. 

•  Vše je nutno vyčerpat do konce kalendářního roku, čímž je kontinuita finan-
cování NNO podstatně narušena. Prostředky na další kalendářní rok přijdou 
na účet organizace většinou až během května, do konce 1. čtvrtletí dalšího 
roku není ani známo, zda NNO se žádostí o dotaci uspěla. Přitom si ani nelze 
vytvořit rezervu na počátek dalšího roku.

•  I  k  NNO se vláda chová jako k  předem podezřelým z  podvodů, proto jsou 
podmínky poskytování dotací a grantů stále složitější a komplikovanější. Také 
kontroly jsou častější a tvrdší. 

•  Také neziskový sektor je obětí zřetelné tendence minulé i  současné vlády 
preferovat velké právnické osoby a nakládat povinnosti na ty střední a malé, 
které tak nepřímo likviduje. To nepřispívá k pestrosti, pružnosti, kreativitě ani 
efektivitě ekonomického prostředí. Koncentrace a monopolizace je naopak 
tím nejvhodnějším prostředím pro neprůhledné finanční transfery, korupci 
a plýtvání veřejnými zdroji. 
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•  Nekonečná byrokracie souvisí s neochotou vlády přejít na digitalizaci a mo-
derní řízení státní správy.  Povinnost veškeré detaily projektu sledovat, vyka-
zovat a písemně i elektronicky archivovat je dusící zejména pro malé a střední 
NNO, jejichž personální kapacity jsou vždy významně slabší, než u ostatních 
ekonomických subjektů. 

•  Pozici NNO oslabuje jejich roztříštěnost, nepřehlednost a mnohdy i vzájemná 
nevraživost. Vláda přestala podporovat střešní organizace a síťování nezisko-
vého sektoru, nemá totiž zájem o silné partnery, ačkoliv princip partnerství 
ve svých prohlášeních vyzdvihuje. Nedostatek zdrojů staví NNO do silného 
konkurenčního boje o přežití, proto převažuje rivalita nad spoluprací. 

•  Veřejné služby jsou vždy charakteristické vysokým podílem osobních nákla-
dů. Jedná se o práci lidí s lidmi (klienty, posluchači, členy zájmových skupin). 
Nelze to porovnávat s  průmyslovou výrobou nebo výstavbou dopravní in-
frastruktury. Mzdy zaměstnanců NNO jsou přitom vždy mnohem nižší, než 
v  byznysu nebo ve veřejné správě. Umělé udržování nízké mzdové úrovně 
pomocí limitů v dotacích silně oslabuje celý neziskový sektor.
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5) HOSPODAŘENÍ

Po ekonomické stránce se ANNO ČR doslova zastavila. Zajištění nových zdrojů pro 
střešní organizaci je přitom složité, protože pro takové NNO téměř neexistují dotač-
ní a  grantové tituly. ANNO ČR využila všech možností k  podání žádostí na projekty 
a granty, aby mohla poskytovat potřebné služby svým členům i dalším NNO a plnit tak 
své poslání. Podařilo se nám získat dotaci z RV NNO ve výši 517 480,00 Kč. Jako kofinan-
cování k projektu RV NNO jsme získali granty HMP ve výši 219 000,00 Kč. Na členských 
příspěvcích jsme obdrželi 46 tis. Kč.  Úspěšní jsme byli také při získávání darů, které 
dosáhly výše 65 tis. Kč.

Výnosy dosáhly v roce 2019 necelých 825 tis. Kč, což je o 3.284 tis. Kč méně, než v r. 
2018. Jednalo se tedy o skutečně drastický a námi nezaviněný propad příjmů ze stát-
ních dotací. To se také projevilo v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců kan-
celáře, který klesl z 5,37 v r. 2018 na 1,03 v roce následujícím. Náklady činily 788 tis. Kč 
a byly účelově vázány na realizované projekty. Ve výkazech je uveden účetní zisk 37 
tis. Kč, který se vynaloží na některé závazky splatné v lednu 2020 Ve skutečnosti bylo 
hospodaření ANNO ČR zcela vyrovnané. 

ANNO ČR podala projektové žádosti na r. 2020 na Hl. město Prahu. Snažíme se tak za-
chovat odbornou a administrativní kapacitu ústředí ANNO ČR i v dalším roce. 

Personální a  organizačně-administrativní zajištění projektů bylo ve stávajících pod-
mínkách poměrně náročné. Financování s  povinnou spoluúčasti je komplikované, 
NNO může generovat příjmy až v důsledku realizace projektu v běžném roce a ty musí 
také ve stejném roce na kofinancování vynaložit. Proto jsme nuceni uzavírat pracovní 
smlouvy na dobu určitou vždy do 31. 12. a poté čekat na schválení projektu a zaslání 
finančních prostředků v roce následujícím. Jen málo kvalifikovaných zaměstnanců na 
takové podmínky přistoupí, obsazení kanceláře se tak z roku na rok podstatně mění. 
Přepočtený počet úvazků dosáhl v r. 2019 1,03, což v praxi znamenalo, že v týmu byly 
na půl roku 2 smlouvy na HPP a 1 na DPP. V prvním pololetí všichni pracovali bez ná-
roku na odměnu. Tým byl podpořen smlouvami s externisty - právnickými osobami: 
s účetní firmou, IT správcem, právničkou a grafičkou. Pro poradnu funguje 1 samostat-
ná kancelář v místě našeho sídla, je k dispozici i zasedací místnost pro max. 15 osob. 
Výsledky hospodaření jsou uvedeny ve výkazech účetní závěrky v příloze č. 1.

Výroční zprávu včetně účetní závěrky schválila Valná hromada ANNO ČR dne 25. 6. 2020.

©  Asociace nestátních neziskových organizací v ČR z.s. 2020
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PŘÍLOHA 1: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ANNO ČR 2019

AKTIVA
účetní období

stav k prvnímu dni stav k poslednímu dni

Krátkodobý majetek celkem +224 +256

Pohledávky celkem +211 +239

Odběratelé +179 +179 

Poskytnuté provozní zálohy +0 +41 

Pohledávky za zaměstnanci +20 +13

Ostatní přímé daně +12 +6

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem +0 +0 

Krátkodobý finanční majetek celkem +13 +17 

Peněžní prostředky v pokladně +13 +3 

Peněžní prostředky na účtech +0 +14

Jiná aktiva celkem +0 +0 

Příjmy příštích období +0 +0 

AKTIVA CELKEM +224 +256

PASIVA
účetní období

stav k prvnímu dni stav k poslednímu dni

 Vlastní zdroje celkem +87 +124

Jmění celkem +206 +206 

Vlastní jmění +6 +6 

Fondy +200 +200 

Výsledek hospodaření celkem -119 -82

Účet výsledku hospodaření +128 +37 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -247 -119

Cizí zdroje celkem +137 +132

Krátkodobé závazky celkem +135 +130 

Dodavatelé +78 +63 

Přijaté zálohy +18 +18 

Ostatní závazky +5 +11 

Zaměstnanci +0 +0 

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 

+0 +0 

Ostatní přímé daně +0 +0 

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu +32 +0

Jiné závazky +2 +2 

Dohadné účty pasivní +0 +36 

Jiná pasiva celkem +2 +2 

Výnosy příštích období +2 +2 

PASIVA CELKEM +224 +256
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PŘÍLOHA 1: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Běžné období

hlavní hospodářská celkem

Náklady +788 +788

Spotřebované nákupy a nakupované služby +180 +180

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek 

+25 +25

Opravy a udržování +0 +0

Náklady na cestovné +8 +8

Náklady na reprezentaci +2 +2

Ostatní služby +145 +145

Osobní náklady +606 +606

Mzdové náklady +469 +469

Zákonné sociální pojištění +137 +137

Ostatní náklady +2 +2

Jiné ostatní náklady +2 +2

Náklady celkem +788 +788

Výnosy +825 +825

Provozní dotace +714 +714

Provozní dotace +714 +714

Přijaté příspěvky +111 +111

Přijaté příspěvky (dary) +65 +65

Přijaté členské příspěvky +46 +46

Tržby za vlastní výkony a za zboží +0 +0

Ostatní výnosy +0 +0

Zúčtování fondů +0 +0

Výnosy celkem +825 +825

Výsledek hospodaření před zdaněním +37 +37

Výsledek hospodaření po zdanění +37 +37
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PŘÍLOHA 2: SEZNAM ČLENŮ ANNO ČR K 31. 12. 2019

členské 
číslo Název organizace WWW

1 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. www.alzheimercentrum.cz

2 Asociace finanční a občanské gramotnosti www.afog.cz

3 Asociace nestátních neziskových organizací JMK www.annojmk.cz

4 Asociace nestátních neziskových organizací LK www.annolk.cz

5 Asociace nestátních neziskových organizací ZK www.annozk.cz

6 Asociace nevládních neziskových aktivit KK www.annakk.cz

7 Asociace neziskových organizací ÚK mujweb.cz/anouk

8 Asociace NNO JČK www.annojck.cz

9 Asociace NNO MSK www.anno-msk.wz.cz

10 Asociace občanských poraden www.obcanskeporadny.cz

11 Asociace pro mezinárodní otázky www.amo.cz

12 Asociace TRIGON www.asociacetrigon.eu

13 Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR www.icmcr.cz

14 Česká federace potravinových bank www.potravinovabanka.cz

15 České souvislosti, z.s. www.ceskesouvislosti.cz

16 Český svaz včelařů www.vcelarstvi.cz

17 ČESKÁ UNIE SPORTU (ČUS) www.cuscz.cz

18 DIAKONIE ČCE - středisko Blanka www.diakoniepisek.cz

19 EducationTalentCulture www.edutacu.eu

20 Finanční gramotnost, o.p.s. www.financnigramotnost.eu

21 Fond ohrožených dětí www.fod.cz

22 International Czech Federation Czech Republic,z.s. www.coachfederation.cz

23 Magdaléna, o.p.s. www.magdalena-ops.eu

24 MENS SANA, o.p.s. www.menssana.cz

25 Národní klastrová asociace www.nca.cz

26 Neziskovky Libereckého kraje, z.s. www.neli-lbc.cz

27 RENADI, .p.s. www.renadi.cz

28 TRODO, z.s. www. trodozs.cz

29 Společná asociace NNO Prahy a Středočeského kraje www.sanno.cz

30 Spolek malorolníků, ochránců půdy a krajiny v ČR www.malorolníci.cz

31 Unie NNO Olomouckého kraje www.uno-ok.cz

32 YMCA v České republice www.ymca.cz
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PROHLÁŠENÍ

11. VŠEOBOROVÁ KONFERENCE NNO, KONANÁ VE DNECH 6. – 7. 11. 2019 
V PRAZE VYZÝVÁ VLÁDU ČR A PARLAMENT ČR K TĚMTO KROKŮM:

1. Začněte pracovat na systémové změně financování veřejných služeb, která by 
zaručila

a) rovnost mezi všemi poskytovateli veřejně prospěšných služeb v oblasti soci-
ální, zdravotní a vzdělávací, tj. bez ohledu na jejich právní formu

b) oddělení finančních zdrojů pro sociální služby od státního rozpočtu přecho-
dem na výkonový systém, který by umožnil víceleté smlouvy např. ve formě ve-
řejných zakázek.

c) přehodnocení poskytování finančních prostředků státu prostřednictvím kra-
jů; vedlo jen ke zvýšení administrativní zátěže a nerovnosti mezi 14 samostatný-
mi systémy rozdělování těchto prostředků, mnohde také k nízké transparentnos-
ti kvůli politickým vlivům.

d) vzájemnou kompatibilitu zdravotních, sociálních a vzdělávacích služeb, které 
dosud existují ve zcela rozdílných systémech a znemožňují poskytovat občanům 
služby v potřebné šíři

e) odstranění pro veřejné služby nesmyslné povinnosti 30% kofinancování 
z vlastních zdrojů, která v praxi dopadá pouze na NNO

f) zrušení principu de minimis pro veřejně prospěšné služby u evropských dotací

2.  Zabývejte se analýzou současné i budoucí potřeby objemu veřejně prospěš-
ných služeb a jejich nákladů v souvislosti s demografickým vývojem. Měla by 
obsahovat:

a)  porovnání jednotkových nákladů u neziskových a příspěvkových organizací dle 
jednotlivých typů služeb

b)  vyčíslení prostředků, kolik neziskové organizace poskytováním služeb státnímu 
rozpočtu šetří, protože paušální poukazování na celkový objem současných do-
tací a jejich snižování v rámci tzv. úsporných opatření ohrožuje celý systém.

c)  hledání úspor zejména v razantním snížení byrokracie, která zatěžuje jak veřejnou 
správu, tak poskytovatele služeb. Objem nezbytných administrativních nákladů 
v  souvislosti s  dotačním financováním vzrostl v  posledních letech několikaná-
sobně, vyvolal nárůst počtu zaměstnanců na resortech, krajských samosprávách 
i na straně NNO, které ale nemají na tuto činnost volné finanční prostředky.

PŘÍLOHA 3: PROHLÁŠENÍ
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3.  Nezneužívejte nízké úrovně znalostí občanů o práci a financování NNO k pau-
šálním a populistickým útokům na celý neziskový sektor. Vystavujete tak kva-
lifikované a  obětavé zaměstnance NNO, kteří pracují v  nesmírně obtížných 
podmínkách za podprůměrné mzdy, dalšímu snižování prestiže jejich profese 
i osobnímu napadání. Pokud bude vámi vyvolaná atmosféra dále pokračovat, 
nebude mít za pár let kdo tyto služby poskytovat.

4.  Podpořte přirozené síťování neziskového sektoru zdola na oborovém i územ-
ním principu tak, aby mohly do 2 let řádně fungovat jako partneři parlamentu, 
vlády, krajských samospráv i statutárních měst. V řadě jiných oblastí ekono-
mického a společenského života tito partneři existují (svazy, odbory, komory 
apod.) a  jsou plně respektováni. V  neziskovém sektoru je existence a  plno-
hodnotné fungování střešních organizací limitováno finančními zdroji. Jejich 
členy jsou NNO, které samy obvykle bojují o vlastní finanční přežití a nemo-
hou si na rozdíl od ziskových právnických osob relevantní zastoupení svých 
zájmů samy financovat. Systémová podpora střešních NNO je plně v souladu 
s principy subsidiarity a participace, proto je také v evropských západních de-
mokraciích zcela obvyklá. 



Podporují nás: 




