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PODĚKOVÁNÍ za podporu, pomoc, spolupráci  
 
 
Krajskému úřadu Karlovarského kraje 
Asociaci nevládních neziskových organizací v ČR (ANNO v ČR) 
Asociaci neziskových organizací Plzeňského kraje (ANNO PK) 
Všem aktivním lidem v neziskovém sektoru Karlovarského kraje  
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SLOVO PŘEDSEDY 

 

Neziskový sektor (raději bych říkal nevládní nebo občanský) vzbuzuje obecně zdání, 
že nepotřebuje vlastně žádné finance a vše dělá stoprocentně dobrovolně a zdarma, 
což je scestné. 
 
Díky novému občanskému zákoníku dochází ke změnám v legislativě, které se 
dotknou i občanských a veřejně prospěšných společností, a chcete-li celého 
neziskového sektoru. 
 
Dobrá myšlenka propojení krajů s neziskovkami nedopadla dle očekávání.  K této 
myšlence se připojila pouze část krajů a přijala ji jen část neziskovek. Určitě se nedá 
nařídit žádné členství v čemkoliv. Zastoupení státní a privátní sféry občanskou 
iniciativou a jejich  vzájemné propojení nebylo úplně přijato. Tím se společnost 
rozdrobila do množství subjektů sice se stejným cílem, ale někdy s diametrálně 
rozdílnými názory jakou formou a jakým způsobem požadovaného výsledku po 20ti 
letech dosáhnout.  
 
Některá občanská sdružení jsou dnes nečitelná a probíhá přes ně hodně peněz 
nečistým způsobem, který nemá nic společného se zásadami a cíli neziskového 
sektoru. Dále existují nadace, obecně prospěšné společnosti a další charitativní 
organizace. Kdo je tedy veřejně prospěšný a za jakých podmínek nastavených 
zákonem bude pracovat?  To je v současnosti třeba vyřešit pro vytvoření 
prováděcích dokumentů k občanskému zákoníku.  
 
Nové složení Rady vlády pro neziskový sektor, návrh nového občanského zákoníku i 
současné vedení Rady ANNA KK musí zásadně změnit nekonečné schůzování a 
pořádání seminářů někdy o ničem bez konkrétních výstupů a závěrů směrem 
k praktickému konání a legislativnímu začlenění neziskového sektoru jako 
rovnocenného partnera státní správy a soukromého sektoru.  
 
Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že jsou zčásti na tomto občanském, neziskovém 
sektoru závislí a používají jeho služeb. 
 
Rudolf Chlad 
předseda ANNA KK 
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ÚVODEM 

 
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (dále ANNA KK) byla 
založena zástupci neziskových organizací působících v Karlovarském kraji v srpnu 
2001 a zaregistrována jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb.  
 
Cílem asociace bylo a je:  
vytvořit podmínky a posilovat povědomí o užitečnosti vzájemného poznávání a 
komunikace NNO, vzniku koaličních seskupení podobně zaměřených spolků, 
zejména pro tvorbu společných rozvojových projektů a strategií.   
hájit společné zájmy neziskového sektoru,  
iniciovat potřebné legislativní změny,  
povzbuzovat u občanské veřejnosti, veřejné správy a v podnikatelském sektoru 
zájem o věci veřejné, odvahu a právo občana „mluvit do toho“  
 
V roce 2011 se dařilo naplňovat některé z těchto cílů, především navázat na 
Smlouvu o partnerství a jejím duchu prohlubovat dialog a partnerství NNO 
s Karlovarským krajem. 
 
 
Získání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se podařilo uskutečnit dvoudenní 
setkání ke strategickému plánování, kde byly definovány přesné cíle a nové směry 
organizace.  Strategický plán tak odstartoval velmi závažné změny, kterými 
organizace během roku 2011 prošla. Jednou ze základních změn je změna struktury 
organizace, změna vize a poslání a přechod na nový web s možností rozesílání 
hromadných zpráv. Součástí webových stránek je také interaktivní databáze 
neziskových organizací v Karlovarském kraji.              
 
Stále platí, že: 
neziskové organizace vnímají společné usilování, hájení zájmů a sdružování jako 
velmi potřebné.  
schází jim často potřebné finanční, materiální a personální zajištění.  
je žádoucí vytvářet prostor k dialogu a prosazování všech aktivit hájících sociální 
jistoty, trvale udržitelný rozvoj společnosti, rodinu, kulturní a společenské hodnoty, 
vzdělanost, smysluplný volný čas a zdraví člověka, krajiny i přírody. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI ANNA KK 

 
 
Typ organizace:  
občanské sdružení registrováno podle zákona 83/1990 Sb. jako dobrovolná, nestátní 
a nepolitická organizace.    
 
Cíl sdružení:  
Cílem sdružení je přispět k rozvoji občanského sektoru a komunitních koalic NNO 
(nevládních neziskových organizací Karlovarského kraje) 

1.  vytvářením podmínek k setkávání občanů zapojených do individuálních nebo 
spolkových 

     neziskových občanských aktivit 
2.  poskytováním informací a koordinováním neziskových aktivit v oblastech 

a) obnova venkova, ochrana životního prostředí, péče o kulturní dědictví 
b) vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých 
c) sociální a zdravotní služby 

3.  pořádáním mezioborových konferencí občanského sektoru k diskusi o 
společných problémech a ke zprostředkování komunikace mezi NNO a orgány 
veřejné správy. 

 
Poslání 
Doposud: 
Rozvíjíme občanský sektor a komunitní koalice NNO v Karlovarském kraji. 
 
Nové: 
Podporujeme nestátní neziskové organizace a prosazujeme jejich zájmy tak, 
aby mohly poskytovat kvalitní služby veřejnosti. 
 
Vize 
 
ANNA KK je stabilní asociací NNO, která je atraktivní pro své členy a je 
vyhledávaným a silným partnerem pro ostatní sektory. 
 
 
Hodnoty ANNA KK 

• Prospěšnost veřejnosti  
• Podpora spolupráce; 

podporujeme dialog  
• Rovnost šancí – princip rovnosti 
• Transparentnost  
• Otevřenost; dostupnost 

• Kultivované jednání; etický 
přístup  

• Důvěryhodnost 
• Odbornost 
• Kvalita 
• Spolehlivý partner  
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Organizační struktura ANNA KK: 

• Valná hromada,  
• Rada sdružení,  
• Výkonný ředitel,  
• Revizní komise. 

 
Rada sdružení: 
Rudolf Chlad – předseda, statutární zástupce 
Bedřich Loos – místopředseda   
Hana Šnajdrová - místopředsedkyně 
Olga Haláková - místopředsedkyně 
Stanislav Zíka - člen  
Jiří Šindelář - člen 
Jiří Korbel - člen  
Eva Andrejsková - člen  
Pavel Andrejkiv - člen 
 
Nová rada sdružení zvolená mimořádnou VH 9/2011 
Rudolf Chlad – předseda, statutární zástupce 
Hana Šnajdrová – místopředsedkyně 
Veronika Krajsová – místopředsedkyně 
Kamila Prchalová – místopředsedkyně 
Stanislav Kříž - místopředseda 
 
 
Revizní komise:  
Jaroslav Vobořil   
 

Revizní komise: 
Jiří Korbel 

 
Čestná předsedkyně:  
MUDr. Darina Kosorinová 
 
Registrovaní členové:   
k. 1. 1. 2012  28 členů 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2011 

 
ANNA KK, o. s. má vedený účet u Poštovní spořitelny v Karlových Varech. 
 Dispoziční právo k nakládání s účtem měli členové Rady: Chlad, Korbel, Zíka. 
Zadávání příkazů k úhradě a hotovostní operace od výše uvedeného data prováděl 
Zíka. 
 
PŘÍJMY :          
 479.296,06 
 
1.Dotace KK         447.089 
2.Dary fyzických a právnických osob       21.000 
3.Půjčky                 5.700 
4.Členské příspěvky               5.500 
5.Úroky                    7,06 

 
 
VÝDAJE :          
 207.854,20 
 
1.Cestovné                7.826 
2.Mzdy, odvody, FÚ           16.610 
3.Vratka půjčky             5.000 
4.Provozní režie :        178.418,20 
 Výstavní panely Ouředník    30.000 
 Propagační panely G Design    62.640 
 Správa internetové prezentace    10.000 
 Předplatné Grant.kalendáře      1.310 
 Software -účetnictví a mzdy      4.531,20 
 Účetní služby + zprac.daň přiznání (2010,2011)             16.000 
 Zpracování strategického plánu    25.000 
 Hosting www domény       2.184 
 Nájem učebny        3.770    
 Kancel.potřeby,vybavení,poštovné, popl.bance          22.983 
 

Rozdíl = hospodářský výsledek                +271.441,86
           
 
Bilance          účet  pokladna celkem  
          
01.01.2011  27.729,81 4.128     31.857,81 
 
31.12.2011          303.215,67             84  303.299,67 
 

rozdíl                +271.441,86 
 
Závazky (vratka půjčky)             700 
 

St.Zíka, 08.02.12                
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ZPRÁVA O ČINNOSTI: 

 
Partnerství a spolupráce 
V roce 2011 se symbolem ANNA KK stal pojem „partnerství“. Asociace našla nejprve 
partnery nejen ve svých vlastních členských organizacích, ale spojila své síly i 
s dalšími neziskovkami, které nejsou jejími členy. Strategické partnerství uzavřela 
s Karlovarským krajem v roce 2010 a na základě tohoto partnerství se mohla dále 
lépe rozvíjet servisní činnost organizace, ale především bylo možné zahájit aktivní 
dialog mezi KUKK a neziskovým, lépe řečeno občanským sektorem. 
 

Pracovní skupiny 
Byly založeny Pracovní skupiny, které se zabývají pojmenováním problémů a 
hledáním řešení na úrovni kraje. Nutno však říci, že přesto že se členové těchto 
skupin na začátku roku iniciativně zapojovali do jejich činnosti, ke konci roku tento 
zájem lehce poklesl. Důvod je zcela jasně pojmenovatelný. Pracovní skupiny 
nemohou být plně funkční, protože jsou ještě stále jednostranné. Chybí nám partneři 
ze strany KÚKK a tak se mnohým aktérům těchto skupin, naprosto pochopitelně, zdá 
jako bezvýznamné. 
Na druhou stranu nutno říci, že přes tento handicap, sklízí PS plody ve formě 
různých úspěchů. Byl navázán kontakt s odborem životního prostředí, kde členové 
PS ŽP předložili návrhy na úpravu dotačního titulu EVVO. O úpravách jsou obě 
strany připraveny jednat v roce 2012. 
 
Pracovní skupina pro fungující rodinu navrhla představitelům KK zřídit dotační titul na 
podporu prorodinné politiky jako součást života všech obyvatel. Tento dotační titul byl 
schválen Radou KK a následně vyhlášen. 
 
Během komunikace se členy v PS bylo jasně cítit potřebu společné prezentace a tak 
byl vytvořen návrh na společnou prezentaci ve formě prezenčních tabulí v jednotném 
vizuálním stylu. Další, velmi citelnou potřebou občanského sektoru je sjednocení 
dotačních titulů. O komunikaci se představitelé ANNA KK a PS pokusí v roce 2012. 
 
Spolupráce s celorepublikovými subjekty 
ANNA KK nesměřuje veškeré aktivity jen do regionu, ale propojuje občanský sektor 
s národními sítěmi a je tak součástí celorepublikového dění. Zástupce ANNA KK jej 
pravidelně zastupuje na jednáních Asociace NNO ČR, na Radě vlády pro neziskové 
organizace a ve Výboru pro regiony odborovými střešními organizacemi. Lze tak říci, 
že ANNA KK se stala uznávaným a známým partnerem na celorepublikové i 
regionální úrovni. 
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Strategické plánování 
ANNA KK mohla, díky podpoře Karlovarského kraje, uskutečnit setkání k definování 
strategických cílů a dalšího rozvoje, orientace a postupu organizace. 
Cílem dvoudenního strategického plánování občanského sdružení ANNA KK bylo 
stanovit základní cíle a priority v jejich naplňování tak, aby vedly k profesionalizaci 
občanského sdružení plnící roli profesní asociace NNO v Karlovarském kraji. 
 Na strategickém plánování se podíleli členové Rady ANNA KK, byli přizváni také 
členové. Společně tak pojmenovali vizi, poslání a hodnoty organizace. Účastníci hledali a 
pojmenovávali potřeby jednotlivých participantů občanského života a zároveň navrhovali 
produkty, které by mohly tyto potřeby pokrývat. V souvislosti se změnami v dosavadní 
strategii byla navržena změna vedení a organizační struktury ANNA KK. Tato změna byla 
provedena Mimořádnou valnou hromadu členů.  
 
 

Rada ANNA KK 
Rada ANNA KK zvolená členskou základnou pečlivě a pravidelně (min. 1x měsíčně) 
koordinovala a připravovala činnost organizace. Svá plánovaná i mimořádná 
zasedání realizovala ve spolupráci s KÚKK.  
 
 
ANNO ČR, Rada vlády ČR, Výbor pro regiony ČR  
ANNA KK se aktivně účastnila práce na pracovních setkáních v průběhu celého roku. 
 
 
Spolupráce a propagace Neziskového sektoru 
 
Velké úsilí věnovala Asociace NNO zlepšení povědomí regionálních NNO o 
legislativních úpravách a změnách diskutovaného Občanského zákoníku. 
Představitelé organizací tam měli možnost vyposlechnout de dvou samostatných 
programech dva různé pohledy na připravované změny. První workshop byl součástí 
mimořádné valné hromady a druhá akce byla pro zájemce uspořádána ve spolupráci 
se Zeleným kruhem. V obou případech se jednalo se o přednášku doplněnou o 
platformu kulatého stolu, tak aby bylo možné reagovat, doptávat se a polemizovat 
nad názory přednášejících. Obě tyto přednášky sloužily také jako místo pro 
neformální setkání představitelů NNO. 
Ve spolupráci s ANNO ČR a PS Regionální rozvoj jsme realizovali další program pro 
NNO a sice vzdělávací a debatní seminář na téma NNO a cestovní ruch. Také zde 
měli jednotlivé organizace prostor pro svoji prezentaci. 
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Komunikace ANNA KK 
Se svými členskými organizacemi i dalšími NNO komunikovala Asociace především 
prostřednictvím svých nově vzniklých webových stránek, ale také rozesíláním e-
mailových sdělení.  
Asociace ANNA KK vstupovala do povědomí veřejnosti i politiků zejména prostřednictvím 
médií (tisku, rozhlasu). V uplynulém období informovala média podstatně častěji o činnosti a 
problémech NNO, k čemuž přispěly i tiskové zprávy, které Asociace NNO připravila ke všem 
významnějším příležitostem. 
 
 
Během roku se podařilo: 

• Získat příspěvek 150 000 Kč od Karlovarského kraje.  
• Podporovat a rozvíjet činnost pracovních skupin 
• Delegovat zástupce a realizovat výjezdy na nadregionální setkání, 

konference, výbory pro regiony apod. 
• Rozvinout  spolupráci s ANNO Plzeňského kraje a ANNO ČR. 
• Uspořádat Valnou a mimořádnou valnou hromadu 
• Aktivní informování NNO o připravovaných změnách v legislativě NNO 
• Připravit a realizovat základní kroky ve strategickém plánování rozvoje 

organizace 
• Vytvořit a udržovat www stránky asociace 
• Podílet se na řadě neziskových projektů a jednotlivých akcích v kraji.    

 

 
 

ZÁVĚR:    

ANNA KK navázala dobrou spolupráci s Karlovarským krajem a dalšími subjekty 
prostřednictvím pracovních skupin. Pomalu se zapojuje do tvorby strategických 
dokumentů v Karlovarském kraji, ale také na národní úrovni. V druhé polovině roku 
začala intenzivně komunikovat a podporovat své členy, stejně jako další zástupce 
neziskového sektoru v regionu. Tato podpora je vítána a nabízí otevřenou a aktivní 
partnerství do budoucna. 

Za Radu ANNA KK 
 
Rudolf Chlad    
Předseda ANNA KK  
 

Zpracovala:   
Hana Šnajdrová 

 
 

a místopředsedové ANNA KK 


