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1/ ÚVOD

Vážení přátelé!

Máme za sebou rok plný covidových restrikcí, ale také restrikcí finančních. Poprvé od 
r. 2014 jsme pro uplynulý rok nezískali státní dotaci. Náš v minulosti hlavní zdroj, tedy 
dotace na podporu NNO v regionech ze strany MMR, vyschnul v r. 2019, protože se 
tento dotační titul už vůbec nevypisuje. Ani MPSV nevyhlásilo vhodnou výzvu pro 
střešní organizace z OPZ. Upozornila jsem na to osobně ministryni Maláčovou. Bylo 
nám sděleno, že máme počkat na další programové období EU. Podali jsme žádost o 
2 zahraniční granty s komunikací v angličtině, bohužel jsme skončili těsně pod čarou 
mezi vyhodnocenými projekty. S ohledem na vysoký počet žadatelů se v podstatě jed-
nalo o dobrou zprávu, nicméně s nulovým finančním přínosem.  Nezískali jsme ani do-
taci z Úřadu vlády – RV NNO. Naším jediným příjmem se tak stal grant  hl. m. Prahy na 
Osobnost NS.  Rozpočet  ANNO ČR na rok 2020 tak klesl na historicky nejnižší úroveň. 
Po pětiletém úsilí, kdy jsme konečně dosáhli potřebné personální a odborné kapacity, 
abychom mohli naplňovat naše poslání napomáhat neziskovkám a obhajovat jejich 
zájmy, se celý tým kvůli nedostatku financí rozpadl. Činnost jsme zajišťovali především 
jako dobrovolníci. 

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. Vystupují často jménem všech NNO, ačkoliv jsou pouze 
poradním orgánem vlády. Setkali jsme se s jejich neochotou vyřídit naše dotazy a žá-
dosti, Rovněž jsme se opakovaně vymezili vůči krokům H. Válkové zmocněnkyně pro 
lidská práva St. Křečka, ombudsmana. Při volbě členů RV NNO na další funkční období 
se předsedkyně dostala do nejužšího výběru. Byla však právě H. Válkovou vyřazena. 
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. Na druhé straně jsme 
navázali věcnou komunikaci se všemi opozičními stranami s výjimkou SPD a KSČM, po-
dařilo se nám uplatnit v Parlamentu ČR několik změn v legislativním procesu příznivěj-
ších pro neziskový sektor. Státní podpora střechám bude i v r. 2021 mizivá, vše se zdů-
vodňuje vysokými náklady státního i krajských rozpočtů na proticovidová opatření. 

Nejsme v tom sami. S podobnými finančními restrikcemi se setkali i jiné střešní organi-
zace NNO se zdůvodněním vysokých nákladů veřejných rozpočtů na řešení covidové 
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pandemie. Postupně se však dozvídáme, že stát doslova vyhodil stamilióny Kč na ná-
kup nekvalitních či nefunkčních zdravotnických pomůcek přitom na zajištění fungová-
ní oborových či územních střech by stačilo 15 – 20 mil. Kč pro celou ČR. Vláda vyhlásila 
41 covidových programů, z nichž ani jeden nebyl připraven pro neziskové organizace. 
Možná by se některá NNO do vyhlášených programů pomoci vešla, byl tam ale dobře 
promyšlený háček: nesměla přijímat současně ani korunu ze státních dotací. A to je při 
výhradním dotačním financování NNO právě podmínka, která jakýmkoliv žádostem o 
pomoc ze strany NNO zabránila. 

Věříme, že smyslem práce v neziskovém sektoru je obhajoba demokracie, svobody i 
standardního právního prostředí, propojování lidí a smysluplných cílů, stejně jako po-
silování občanské společnosti. To se v r. 2020 celkem dařilo, navázali jsme komunikaci 
s mnoha dalšími nečlenskými neziskovkami, vyměňovali jsme si důležité informace a 
postupovali společně v lobbingu za vhodnější znění legislativních norem. Po celý rok 
fungovala online poradna, kde jsme zodpověděli kolem 30 dotazů.

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. 2020 založena jen na dobrovolné 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. 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 Čmiel, člen
Jiří Rudolf, člen
Dan Žárský, člen

DOZORČÍ A REVIZNÍ KOMISE:

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

KANCELÁŘ

Martina Berdychová
Jan Vocel 
Tel: 224 240 645, 702 194 018, 602 939 688
E-mail:  info@anno-cr.cz
Webové stránky: www.anno-cr.cz
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3) ČINNOSTI ANNO ČR

V r. 2020 jsme realizovali projekt HMP, Osobnost neziskového sektoru 2020. Dále jsme 
provozovali online poradnu, komunikovali s mnoha členskými i nečlenskými NNO, 
společně lobbovali za vhodnou úpravu některých zákonů a  zajišťovali vnitřní činnost 
ANNO ČR.

OSOBNOST NS 2020

V době psaní žádosti o grant, tedy na podzim 2019 nikdo netušil rozsah a dopady covi-
dové pandemie. Po první vlně na jaře 2020 a s tím souvisejícími restrikcemi se situace v 
létě uklidnila a zdálo se, že žádné zákazy shromažďování, omezování pohoštění apod. 
již nenastanou. Přesto jsme v srpnu požádali o změnu projektu tak, aby bylo možné 
uspořádat vyhlášení vítězů online na sociálních sítích. Tato změna nám byla HMP po-
volena. 

Po zkušenostech s předchozími ročníky této ankety jsme již v r. 2019 mírně změnili 
pravidla soutěže. Rozhodli jsme se dát možnost nominace všem NNO v ČR, tedy ne-
jen krajským asociacím NNO. Ty jsou v některých regionech pasivní, očekávali jsme 
tak široké a celorepublikové spektrum nominovaných. Byly jednotně požadovány tyto 
podklady: profesní CV kandidáta, hodnocení jeho přínosu pro NS od nominující NNO 
a souhlas se zpracováním osobních údajů. V r. 2020 jsme dostali rekordní počet no-
minací, tedy celkem 49. Vzhledem k očekávanému počtu nominovaných jsme zvolili 
dvoukolové hodnocení. Nominace nejprve zkontroloval sekretariát ANNO ČR po for-
mální stránce. Byly vyřazeny 2 žádosti, 1 kvůli neúplným podkladům, 1 kvůli nomino-
vání kandidáta z příspěvkové organizace, což neodpovídá pravidlům. Veškeré nomi-
nace pak posoudil výbor ANNO ČR online, jeho členové zaslali bodové ohodnocení, 
abychom mohli vybrat 10 finalistů. Podrobné tabulky jsou uloženy v kanceláři.  Bylo 
osloveno 5 hodnotitelů, kteří reprezentovali odbornou, politickou i neziskovou sféru. 
Obdrželi jednotná pravidla pro vyhodnocení včetně bodového schématu. Hodnocení 
proběhlo v listopadu 2020.

Jakmile bylo známo 10 finalistů ještě bez konečného pořadí, oslovili jsme jejich do-
movské neziskové organizace a dohodli s nimi formu předání ocenění. Vzhledem k 
pestrosti těchto NNO bylo nutno postupovat individuálně. Sdělili jsme termín zaslání 
diplomů, které zpracovala naše grafička. Všem jsme nabídli finanční příspěvek na po-
hoštění a upomínkový dárek. Jednotlivé NNO přistoupili k uspořádání slavnosti dle 
svých možností, v prosinci také platila přísná protiepidemická patření. Někde připravili 
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pohoštění z vlastních zdrojů, např. sami zaměstnanci upekli dort a vyrobili chlebíčky. 
Také upomínkové dárky zajistili většinou zdarma od spolupracujících NNO v regionu. 
O příspěvek nakonec požádaly jen 3 z 10 organizací.
Po stanovení pořadí externí porotou jsme o videogratulaci vítězům požádali pana pri-
mátora Hřiba, předsedkyni TOP09 pí. Pekarovou  Adamovou, dále místopředsedkyni 
Pirátů O. Richterovou a pana senátora D. Smoljaka, všichni zaslali své nahrané příspěv-
ky. Oslovovali jsme i vládní strany, např. ministryni Maláčovou nebo zmocněnkyni pro 
LP H. Válkovou, obě dvě naší žádosti nevyhověly s odkazem na pracovní vytížení v 
souvislosti s Covidem-19 nebo časté prosincové jednání Sněmovny. Výsledky ankety 
Osobnost NS byly zveřejněny formou zprávy na facebookovém profilu i na webových 
stránkách Asociace NNO, a to včetně všech gratulačních videí.
Na první místo porota vybrala Martinu Marečkovou, čelní pracovnici domácí zdravot-
ní a hospicové péče Charity Uherský Brod. Druhé místo patří řediteli Oblastní charity 
Červený Kostelec Miroslavu Wajsarovi.  Třetí místo obsadila Monika Dietrichová, která 
přijala za svůj život do péče 10 dětí. Celostátní soutěž napomohla ke zvýšení prestiže 
neziskového sektoru a také k zvýšení povědomí o jeho společenském přínosu nejen 
v Praze, ale i v jednotlivých krajích ČR. Odborná veřejnost neziskového sektoru byla 
zapojena při výběru kandidátů v celé ČR, následně se pak členové poroty mohli sezná-
mit s konkrétní činností zdánlivě nenápadných, ale obětavých i odborně fundovaných 
pracovníků neziskových organizací. Laická veřejnost byla také zapojena v široké míře. 
Výsledky ankety měly zejména na Facebooku vysokou sledovanost, zaznamenali jsme 
spoustu komentářů, gratulací a sdílení od široké veřejnosti.
Anketa již má pětiletou tradici, která přispívá ke zviditelnění neziskového sektoru. Bo-
hužel, již  roky probíhá kampaň některých politiků a médií proti občanské společnosti, 
došlo k mnoha populistickým útokům na všechny NNO bez konkrétního obsahu. Proto 
byla akce Osobnost NS reálnou odpovědí na takovouto paušální kritiku. Prokázala kolik 
obětavých, kvalifikovaných lidí v NS pracuje, často za nízkou mzdu či zcela dobrovolně. 
Úspěšnost tohoto projektu hodnotíme podle rostoucího zájmu NNO z celé ČR se i do 
dalšího ročníku zapojit i podle ohlasů celé akce mezi odbornou i laickou veřejností a v 
médiích. S ohledem na prospěšnost akce a její všestranně pozitivní ohlas chceme po-
kračovat v tradici. Podali jsme proto grantovou žádost i na HMP na rok 2021. Osvědčilo 
se otevření možnosti pro všechny NNO, aby zaslaly své nominace. Máme velkou sle-
dovanost na sociálních sítích, proto budeme tuto anketu propagovat především zde. 
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5) HOSPODAŘENÍ

Po ekonomické stránce nebylo potřebnou a plánovanou činnost ANNO ČR z čeho fi-
nancovat. Museli jsme se koncentrovat na realizaci jediného projektu, základní služby 
členům a zajištění vnitřní činnosti. Získat další zdroje pro střešní organizaci je složité, 
protože pro takový typ NNO téměř neexistují dotační a grantové tituly. Navíc nám v 
důsledku covidových restrikcí odpadli sponzoři a dárci, zejména 1 hotelový řetězec. 
Získali jsme pouze grant HMP ve výši 135 000,00 Kč. Na členských příspěvcích jsme 
obdrželi 44 tis. Kč.  Výnosy dosáhly v roce 2020 209 091,14 Kč, což je o 4x méně, než v 
r. 2019. Jednalo se tedy o skutečně drastický a námi nezaviněný propad příjmů. To se 
také projevilo v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců kanceláře, který klesl z 
obvyklých 4 – 5 v minulých letech na 1,00 v roce 2020. 
Náklady činily 243 958,33 Kč a byly účelově vázány na realizovaný projekt. Ve výkazech 
je uvedena účetní ztráta 34 867,19 Kč, která byla kryta ze zisku v r. 2019.  Polovina z 
toho jsou odepsané pohledávky z let 2012 - 2014 ve výši 17 000 Kč, které odsouhla-
sil VV. Jednalo se o neuhrazené členské příspěvky NNO, které už nejsou našimi členy, 
nebo zanikly. Nastolili jsme maximálně úsporný režim ale ke grantu HMP jsme museli 
vynaložit 30% z vlastního, jinak bychom část toho grantu vraceli. Rozpočet 2020 byl 
postaven dobře, ale místo plánovaných 58 000 Kč z čl. příspěvků jsme dostali o 14 tis. 
méně, také tam byl nečekaný doplatek přes 11 tisíc Kč za služby Pragokongressu k ná-
jmu, v minulosti spíš vraceli přeplatek. Strategicky umístěnou kancelář v centru Prahy 
je nutné udržet v naději lepších časů. Nájem od MŠMT je nízký, bohužel rostou ceny 
služeb, což bychom pocítili kdekoliv.
ANNO ČR podala projektové žádosti na r. 2021 na RV NNO a na Hl. město Prahu, v obou 
případech jsme uspěli a získali celkem 543 600,00 Kč. Z veřejných zdrojů tak máme 
4x více prostředků, než v r. 2020.  Přesto však tato částka na obnovení plné odborné 
a administrativní kapacity ANNO ČR i v roce 2021 nepostačuje, musíme hledat další 
nestátní zdroje.  

Výroční zprávu včetně účetní závěrky schválila Valná hromada ANNO ČR 
dne 14. června 2021

Příloha 1: Účetní závěrka ANNO v ČR 2020 
Příloha 2: Seznam členů ANNO ČR k 31. 12. 2020

©  Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, z.s. 2021
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PŘÍLOHA 1: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ANNO V ČR 2017

AKTIVA
účetní období

stav k prvnímu dni stav k poslednímu dni

Krátkodobý majetek celkem  +256  +242

Pohledávky celkem +239 +235

Odběratelé +179 +162

Poskytnuté provozní zálohy +41 +37

Pohledávky za zaměstnanci +13 +23

Ostatní přímé daně +6 +13

Krátkodobý finanční majetek celkem +17 +7

Peněžní prostředky v pokladně +3 +0

Peněžní prostředky na účtech +14 +7

AKTIVA CELKEM +256 +242

PASIVA
účetní období

stav k prvnímu dni stav k poslednímu dni

Vlastní zdroje celkem +124 +89

Jmění celkem +206 +206

Vlastní jmění +6 +6

Fondy +200 +200

Výsledek hospodaření celkem -82 -117

Účet výsledku hospodaření xxxxxxxxxxxx -35

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +37 xxxxxxxxxxxx

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -119 -82

Cizí zdroje celkem +132 +153

Krátkodobé závazky celkem +130 +153

Dodavatelé +63 +89

Přijaté zálohy +18 +0

Ostatní závazky +11 +10

Jiné závazky +2 +2

Dohadné účty pasivní +36 +52

Jiná pasiva celkem +2 +0

Výnosy příštích období +2 +0

PASIVA CELKEM +256 +242
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PŘÍLOHA 1: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Běžné období

hlavní hospodářská celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby +124 +124

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek 

+14 +14

Opravy a udržování +1 +1

Ostatní služby +109 +109

Osobní náklady +100 +100

Mzdové náklady +100 +100

Daně a poplatky +3 +3

Daně a poplatky +3 +3

Ostatní náklady +17 +17

Odpis nedobytné pohledávky +17 +17

Náklady celkem +244 +244

Výnosy +209 +209

"Provozní dotace +135 +135

Provozní dotace +135 +135

Přijaté příspěvky +64 +64

Přijaté příspěvky (dary) +20 +20

Přijaté členské příspěvky +44 +44

Tržby za vlastní výkony a za zboží +10 +10

Výnosy celkem +209 +209

Výsledek hospodaření před zdaněním -35 -35

Výsledek hospodaření po zdanění  -35 -35
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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 DIAKONIE ČCE - středisko Blanka www.diakoniepisek.cz

18 EducationTalentCulture www.edutacu.eu

19 Fond ohrožených dětí www.fod.cz

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

21 Komunitní centrum Petrklíč www.petrklice.cz

22 Magdalena, o.p.s. www.magdalena-ops.cz

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

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

25 RENADI, o.p.s. www.renadi.cz

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

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

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

29 YMCA v České republice www.ymca.cz

PŘÍLOHA 2:  SEZNAM ČLENŮ ANNO ČR K 31. 12. 2020
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