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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE z.s. 

ZA ROK 2021 
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MOTTO: Občanská společnost – pojistka demokracie 
 
Naší vizí je stát se legitimním mluvčím neziskového sektoru v ČR a poskytovat členům 
i celému tomuto sektoru kvalitní servis. Spojujeme sítě NNO a jsme respektovaným 
partnerem pro veřejnou správu i podnikatelský sektor. 

  
1) Úvod 
 
Vážení přátelé! 
 
Máme za sebou rok doznívajících covidových restrikcí, ale také vysoké inflace a energetické 
krize. To vše se v r. 2021, kterému se tato zpráv věnuje, ještě naplno neprojevilo, ale současná 
nepříznivá ekonomická situace tvrdě doléhá na firmy, občany i neziskový sektor. Pro rok 2021 
jsme získali dotaci z Úřadu vlády – RV NNO 356,8 tis. Kč a grant  hl. m. Prahy na Osobnost 
NS 21 ve výši 186,8 tis. Kč.  Rozpočet  ANNO ČR na rok 2021 tak klesl na nejnižší úroveň 
posledních let, tedy na 555 tis. Kč. 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 
zajišťovali někteří členové VV a dobrovolníci.  
 
V oslabené sestavě se nám opět nedařilo efektivní vyjednávání se státní správou. Končící 
vláda A. Babiše neprojevovala o spolupráci s neziskovým sektorem velký zájem. K navazování 
vztahů nepřispěla ani kompletní obměna pracovníků sekretariátu RV NNO od r. 2019. Dostali 
NNO jsme se s nimi dokonce do několika odborných sporů. Setkali jsme se s jejich neochotou 
vyřizovat naše dotazy a žádosti, kritizovali jsme vysoký nárůst administrativní náročnosti  při 
podávání žádostí. Také jsme se několikrát vymezovali vůči krokům H. Válkové jako 
zmocněnkyně pro lidská práva St. Křečka jako 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 byly rovněž opakované a  neobvykle přísné kontroly Úřadu 
vlády a také nezískání jejich dotace na rok 2022. 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, 
podařilo se nám uplatnit v Parlamentu ČR několik změn v legislativním procesu příznivějších 
pro neziskový sektor.  
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Nejsme v tom sami. S podobnými finančními restrikcemi se setkali i jiné NNO se zdůvodněním 
vysokých nákladů veřejných rozpočtů na řešení covidové pandemie. Postupně jsme se 
dozvěděli, že stát tehdy doslova vyhodil stamilióny Kč na nákup nekvalitních či nefunkčních 
zdravotnických pomůcek. Vláda sice 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 možnostem žáddat 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 posilování 
občanské společnosti. To se v r. 2021 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. 
 
V důsledku úrazu předsedkyně v říjnu 2021 a následné sedmiměsíční hospitalizaci a potřebné 
rehabilitaci bylo pochopitelné, že v červnu 2022 na svou funkci i členství ve výboru rezignovala. 
Chtěla by proto poděkovat všem, kteří se na naplňování našich cílů v posledních letech aktivně 
podíleli, ačkoliv řada činností byla založena jen na dobrovolné práci. Děkujeme také všem 
našim členům, příznivcům a podporovatelům, především Hl. městu Praha a Úřadu vlády ČR. 

 
Ing. Martina Berdychová, předsedkyně 
 

2)  Struktura organizace 
 
Základní údaje o ANNO v ČR 

 
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s. je od roku 2014 
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: (zvolená na období 2021– 2025) 
Ivan Noveský, předseda 
Milena Sedláčková, členka 
Vojtěch Beck, člen 
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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 
 

3) Činnosti ANNO ČR 
  
V r. 2021 jsme realizovali 2 projekty dotované ÚV ČR a HMP. 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. 

 
a) Udržení kapacity ANNO ČR 

Byl realizován standardní projekt podporovaný RV NNO při Úřadu vlády ČR, jehož cílem bylo 
zachování potřebné kapacity naší celostátní organizace. To v praxi znamená zajistit zázemí 
pro naše orgány i kancelář, tak abychom mohli poskytovat služby členům i dalším NNO. Kon-
krétními výstupy tohoto projektu byly: 
 

 Organizace seminářů v regionech k aktuálním tématům, což přispívá ke zvyšování in-
formovanosti a odborné kapacity NNO. 

 Zvyšování povědomí veřejnosti o činnosti a prospěšnosti neziskového sektoru. Byli 
jsme aktivní na sociálních sítích. Díky upgradu se významně zvýšila kvalita obsahu, 
úroveň prezentace a v důsledku toho i návštěvnost našich webových stránek. 

 Udržení komunikace s členskou základnou i v rámci celého neziskového sektoru, což 
bylo v době pandemie nesmírně důležité. Probíhala také intenzivní mailová a telefo-
nická komunikace, členové si také osvojili online jednání pomocí různých aplikací. 

 Mediální výstupy a prezentace v médiích byla poněkud omezena kvůli pandemickým 
restrikcím. Nicméně nám cílená komunikace s neziskovým sektorem umožnila kom-
plexní přehled o nové situaci v této oblasti. To nám dovolilo poskytovat médiím objek-
tivní, kvalitní a úplné informace. 

 

 
b) Osobnost NS 2021 

Přípravu i průběh projektu zásadně poznamenala covidová epidemie při procesu sběru 
nominací, vyhodnocování i samotného vyhlášení výsledků. Oproti minulému ročníku se však 
podařilo zorganizovat setkání všech finalistů v Praze a slavnostní vyhlášení i předání cen 
v rezidenci primátora.  

 
Ze všech nominací zkontroloval VV formální kritéria a vybral 10 finalistů bez stanovení pořadí. 
Poté bylo osloveno 5 hodnotitelů, kteří reprezentovali odbornou, politickou i neziskovou sféru. 
Obdrželi jednotná pravidla pro vyhodnocení včetně bodového schématu. Hodnocení proběhlo 
v listopadu a slavnostní vyhlášení 15. prosince. 
 
Výsledky ankety Osobnost NS byly zveřejněny formou tiskové zprávy, zprávy na facebooko-
vém profilu i na webových stránkách ANNO ČR. 

mailto:info@asociacenno.cz
http://www.anno-cr.cz/
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Na první místo porota vybrala Petru Glosr Cvrkalovou ze spolku Zpátky do života, který po-
skytuje praktickou i psychoterapeutickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. Samotná vítězka 
má s touto tragickou událostí osobní zkušenost. Činnost spolku je ve Střední Evropě ojedinělá. 
Druhé místo patřilo Davidovi Svobodovi, řediteli Amalthea z Pardubického kraje a předsedovi 
Asociace Dítě a rodina, která se zásadně zasloužila o postupné zrušení kojeneckých ústavů. 
Třetí místo obsadil Radek Hábl, autor mapy exekucí a bankrotů. Založil Institut prevence a 
řešení předlužení, čímž významně přispěl k pozitivním změnám legislativy a ke zlepšení kva-
lity života statisícům občanů s dluhy. 

Celostátní soutěž opět napomohla ke zvýšení prestiže neziskového sektoru a také k nárůstu 
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 seznámit 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, zazname-
nali jsme spoustu komentářů, gratulací a sdílení od široké veřejnosti. 

Anketa již má šestiletou tradici a přispívá tak ke zviditelnění neziskového sektoru. S ohledem 
na prospěšnost akce a její všestranně pozitivní ohlasy chceme v tradici pokračovat. Účastníci 
i přímí zástupci NNO z celé ČR ocenili, jak významnou roli má hl. m. Praha a jeho zástupci 
v podpoře naší akce a tedy k posilování prestiže neziskového sektoru. 
  

4) Hospodaření  
 
Po ekonomické stránce nebylo možné potřebnou a plánovanou činnost ANNO ČR dostatečně 
financovat. Museli jsme se koncentrovat na základní služby členům, zajištění vnitřní činnosti a 
realizaci 2 projektů, na což byly prostředky opravdu minimalistické. 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. Na členských příspěvcích jsme obdrželi jen 28 tis. Kč.  Výnosy dosáhly 546 tis. Kč, 
což je mnohem méně, než v uplynulých letech. Jednalo se tedy o skutečně drastický a námi 
nezaviněný propad příjmů. To se také projevilo v průměrném přepočteném počtu placených 
zaměstnanců kanceláře, který klesl z obvyklých 4 – 5 na 0,5 v roce 2021. Potřebný objem 
práce byl pochopitelně mnohem větší, proto musel být zajištěn na dobrovolné bázi.  
Náklady činily 555 tis. Kč a byly účelově vázány na realizované projekty. Ve výkazech je 
uvedena účetní ztráta 9 tis Kč, která byla kryta ze zisku minulých období.  ANNO ČR podala 
projektové žádosti na r. 2023 na RV NNO a na Hl. město Prahu, v obou případech očekáváme 
výsledky hodnotících řízení koncem března 2023.   

 
Výroční zprávu včetně účetní závěrky schválil v červnu 2022 Výkonný výbor a poté 

Valná hromada ANNO ČR dne 22. listopadu 2021 
 
Příloha 1: Seznam členů ANNO ČR k 31. 12. 2021  

Příloha 2: Účetní závěrka ANNO v ČR 2021 
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Příloha č. 1:  
 

AKTUÁLNÍ SEZNAM ČLENŮ k 31. 12. 2021 

členské 
číslo 

Název organizace WWW 

1 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 
www.alzheimercen-

trum.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.obcanskepo-

radny.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 asociace age managementu www.agemanagement.cz 

15. Česká federace potravinových bank 
www.potravinova-
banka.cz 

16. České souvislosti www.ceskesouvislosti.cz 

17. Český svaz včelařů www.vcelarstvi.cz 

http://www.alzheimercentrum.cz/
http://www.alzheimercentrum.cz/
http://www.afog.cz/
http://www.annolk.cz/
http://www.annozk.cz/
http://www.annakk.cz/
http://www.annojck.cz/
http://www.anno-msk.wz.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.amo.cz/
http://www.asociacetrigon.eu/
http://www.icmcr.cz/
http://www.agemanagement.cz/
http://www.potravinovabanka.cz/
http://www.potravinovabanka.cz/
http://www.ceskesouvislosti.cz/
http://www.vcelarstvi.cz/


 

 

 
 

 
 
6 
 

 

18. DIAKONIE ČCE - středisko Blanka www.diakoniepisek.cz 

19. Education Talent Culture www.edutacu.eu 

20. Fond ohrožených dětí www.fod.cz 

21. International Coach Federation Czech Republic  www.coachfederation.cz 

22. Komunitní centrum Petrklíč www.petrklice.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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©  Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, z.s. 2022 

 
 

http://www.diakoniepisek.cz/
http://www.edutacu.eu/
http://www.fod.cz/
http://www.coachfederation.cz/
http://www.petrklice.cz/
http://www.menssana.cz/
http://www.neli-lbc.cz/
http://www.renadi.cz/
http://www.sanno.cz/
http://www.uno-ok.cz/
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Příloha č. 2: Účetní závěrka ANNO v ČR 2021 
 
 

 
 


