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Občanská společnost je jako moře - nezná hranic, chrání život a jeho hodnoty, nezničí ji ani bouře 
či jiné dočasné katastrofy. 

Neziskovky jsou jako životadárné ryby - rychlé a pružné, pestré a přizpůsobivé, silné a vzdorující 
nástrahám.

Asociace NNO v ČR je síť, která nikoho neomezuje, naopak nabízí svým členům podporu či 
záchranný kruh.

Zveme Vás na společnou plavbu - větší či síťové NNO k členství v naší organizaci (bližší podmínky 
najdete na www.asociacenno.cz.) Ostatní neziskovky uvítáme v krajských sítích NNO (kontakty na 
našem webu).

V roce 2014 pro Vás připravujeme odborné semináře, konzultace i důležité informace a v prosinci 
9. všeoborovou konferenci NNO!
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1) ÚVOd

Vážení přátelé!

dostáváte do rukou Výroční zprávu za rok 2013, který se stal dalším mezníkem v rozvoji Asociace NNO v ČR. V prvé 
řadě byla provedena důkladná revize členské základny, byli osloveni všichni členové, nefunkční členové vystoupili 
a již neexistující organizace byly formálně vyloučeny. Členská základna tak byla redukována, zároveň však byl zahá-
jen aktivní proces přijímání členů nových. 

Rozvoji činnosti Asociace NNO v ČR jako střešní organizace, stejně jako široké poskytování služeb neziskovému 
sektoru dosud bránily velmi omezené finanční možnosti, protože na takovou činnost dotační tituly dosud vy-
pisovány nebyly. Proto jsme opakovaně jednali s MMR ČR i s dalšími orgány veřejné správy o způsobu získání 
finančních prostředků na profesionální činnost ústředí. S ohledem na složitou politickou situaci, podzimní volby 
do Poslanecké sněmovny a zdlouhavé sestavování vlády se nám však nové finanční možnosti otevřou pravděpo-
dobně až v r. 2014. 

Byl zpracován návrh nových stanov a koncept Strategie ANNO v ČR 2013 - 2015. V březnu 2013 se konala valná hro-
mada, která tento návrh schválila a zvolila také nový 15ti členný Výkonný výbor a jeho vedení.

Naší vizí je stát se legitimním mluvčím neziskového sektoru v ČR a poskytovat tomuto sektoru kvalitní servis. Chceme 
spojovat sítě NNO a stát se respektovaným partnerem pro veřejnou správu i podnikatelský sektor. S tím souvisí mnohem 
aktivnější přístup k získávání finančních zdrojů a postupné rozšiřování výkonného aparátu. Pracujeme na zefektivnění 
vnitřní komunikace, stejně jako komunikace a spolupráce s partnery, relevantními institucemi i s veřejností. Hodláme se 
prosadit v reprezentativních strukturách v ČR i v zahraničí, kde chceme zájmy neziskového sektoru kvalifikovaně prezen-
tovat a účinně hájit.

Chtěla bych proto poděkovat těm členům výboru a členským organizacím, kteří se na naplňování této vize aktivně 
podílejí, ačkoliv byla v roce 2013 založena většinově na dobrovolné práci. Zároveň mohu vyjádřit naději, že rok 2014 
a ty následující roky umožní žádoucí rozvoj činností podložených potřebnými finančními prostředky.

Zároveň děkujeme všem našim příznivcům a podporovatelům, především Ministerstvu pro místní rozvoj a Hlavnímu 
městu Praha. 

Ing. Martina Berdychová, výkonná předsedkyně
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2) STRUKTURA ASOCIACE

ZÁKLAdNÍ ÚdAjE O ASOCIACI NNO V ČR

asociace nestátních neziskových organizací v české republice,
zájmové sdružení právnických osob podle § 20 i a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Registrace u Magistrátu hlavního města Prahy, registrační číslo 389/03 ze dne 7. 10. 2003. 

Sídlo: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

IČ: 71284109
dIČ: CZ71284109

Oznámení o registraci od 1. 1. 2014 dle nového Občanského zákoníku dosud oznámeno nebylo.

Bankovní transparentní účet 
u Raiffeisenbank, a. s., Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2 -Nové Město:
číslo účtu: 1418111001/5500
IBAN: CZ1755000000001418111001
BIC Code: RZBCCZPP

Kancelář asociace nno v čr
Tel. a fax: +420 234 621 451
E-mail: asociacenno@seznam.cz
 info@asociacenno.cz
Web: www.asociacenno.cz

Vedoucí kanceláře: Soňa Brišová
Mobil: +420 774 133 504
Senovážné náměstí 977/24
110 00 Praha 1, 6. patro, místnost č. 608
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VÝKONNÝ VÝBOR ASOCIACE NNO V ČR

členové zvolení 7. valnou hromadou asociace nno v čr dne 19. 3. 2013:
Za krajské asociace:
Berdychová M. (SANNO)
Eichler j. (ANNO ÚK)
Hron j. (ANNO jMK)
Liška V. (SANNO),  
Noveský I. (SANNO)
Rosenbergová O. (ANNO MSK)
Šnajdrová H. (ANNA KK)
Žárský d. (ANNO ZK)
Za ostatními organizace: 
Berdych A. (AMO)
Kopeček V. (ICM)
Kaplán I. (Unie evropských federalistů)
Krajdl L. (RISS)
Marek O. (CpKP střední Čechy)
Schwarz K. (EAPN ČR)
Vlčková H. (SKOK) 

VEdENÍ ASOCIACE NNO V ČR

na 1. zasedání vv asociace nno v čr dne 18. 4. 2013 byli zvoleni
Berdychová M. - výkonná předsedkyně
Hron j. - 1. místopředseda
Marek O. - místopředseda
Liška V. - místopředseda
Žárský d. - místopředseda
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REVIZNÍ KOMISE ASOCIACE NNO V ČR

členové zvolení 7. valnou hromadou asociace nno v čr dne 19. 3. 2013:
jedlička S. (Finanční gramotnost), Najbrtová H. (ANNO jMK), Krejza Z. (ANNO jČ)

členské organizace asociace nno v čr k 31. 12. 2013
•	Asociace finanční a občanské gramotnosti

•	  Asociace nestátních neziskových organizací 
jihočeského kraje 

•	  Asociace nestátních neziskových organizací 
Libereckého kraje 

•	  Asociace nevládních neziskových aktivit 
Karlovarského kraje

•	  Asociace nestátních neziskových organizací 
jihomoravského kraje

•	  Asociace nestátních neziskových organizací 
Moravskoslezského kraje

•	  Asociace nestátních neziskových organizací 
Plzeňského kraje

•	  Asociace nestátních neziskových organizací  
Zlínského kraje

•	  Asociace neziskových organizací  
Ústeckého kraje

•	Asociace občanských poraden
•	Asociace pro mezinárodní otázky
•	  Asociace pro podporu rozvoje informačních center 

pro mládež v České republice
•	Asociace veřejně prospěšných organizací
•	ATMA dO, občanské sdružení
•	  Centrála informačních technologií pro NNO  

v České republice, o.p.s.
•	Centrum neziskových organizací Plzeň
•	  Centrum pro komunitní práci Česká republika
•	  Centrum pro komunitní práci střední Morava
•	  Centrum pro komunitní práci  východní Morava 

 Cerebrum2007, o.s. - Sdružení osob po poranění 
mozku a jejich rodin

•	Český svaz včelařů
•	dIAKONIE ČCE - středisko Blanka
•	diakonie husitská - STROM 
•	Finanční gramotnost, o.p.s.
•	EAPN ČR, o.s.
•	Fond ohrožených dětí
•	Klub Evropského Alpbašského fóra v ČR
•	Magdaléna, o.p.s.
•	Most k životu o.p.s.
•	Nadační fond POROZUMĚNÍ
•	Národní asociace pro rozvoj podnikání
•	Občanské sdružení EducationTalentCulture
•	Občanské sdružení MENS SANA
•	Památková komora
•	Prácheňské sanatorium, o.p.s.
•	Regionální informační a servisní středisko
•	  SKOK - Spolek obor. konference NNO působících 

v sociální a zdravotně sociální oblasti
•	  Společná asociace nestátních neziskových organizací 

Prahy a Středočeského kraje
•	  Společnost Antonína Švehly
•	  Středočeský vzdělávací institut Akademie  

j. A. Komenského
•	  Unie evropských federalistů v České republice
•	  Volné sdružení nevládních neziskových organizací 

v kultuře a umění 
•	YMCA ČR
•	Život bez bariér, o.s.
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3) ČINNOSTI ASOCIACE NNO V ČR

PřÍPRAVA A KONÁNÍ VALNÉ HROMAdY

Rada Asociace NNO a Výkonný výbor projednaly od počátku roku potřebné podklady před konáním 9. valné hroma-
dy Asociace NNO v ČR dne 19. 3. 2013, jako byla revize členské základny a kontrola placení jejích příspěvků, příprava 
jednotlivých bodů programu jednání včetně návrhu novelizace stanov. Byly připraveny volby členů výboru, na jeho 
1. zasedání v novém složení (duben 2013) se uskutečnila také volba předsedy a místopředsedů. Po schválení změn 
a doplňků stanov proběhla jejich finalizace a podání k registraci. Rovněž nastalo přebírání agendy v souvislosti se 
změnami ve vedení Asociace NNO, potřebná aktualizace smluv a  interních přepisů včetně pracovních náplní. Byl 
sestaven a schválen rozpočet organizace.

SLEdOVÁNÍ A PřIPOMÍNKOVÁNÍ LEGISLATIVY PRO NNO

Podávali jsme průběžně písemné i ústní připomínky k prováděcím předpisům, týkajících se NNO: k novému občan-
skému zákoníku, k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti k veřejným rejstříkům právnických osob, k zákonu 
o dobrovolnické službě.

Proběhla opakovaná jednání na Ministerstvu spravedlnosti ČR a na Ministerstvu vnitra ČR. Průběžně jsme také sledo-
vali ekonomické a finanční aspekty činnosti NNO. 

SEMINÁřE A dALŠÍ OdBORNÉ AKCE

Členové Asociace NNO v ČR se aktivně zúčastnili semináře Eurocentra v Praze k absorpční kapacitě NNO v čerpání 
evropských fondů a k  přípravě Evropských domů Evropskou komisí. Podíleli se na setkáních Platformy 10 (sociální 
služby), která vyústila v přímé jednání s ministryní Müllerovou o navýšení dotací na sociální služby. Věnujeme se 
průběžně problematice sociálního podnikání a jsme členy Klubu sociálních podnikatelů.

Byli jsme zváni do neformální platformy NNO iniciované místopředsedkyní Senátu ČR Miluší Horskou. Podíleli se zde 
na přípravě veřejného slyšení v Senátu k programování nového období EU 2014 - 2020. předsedkyně Asociace NNO 
v ČR byla jmenovitě přizvána do Pracovní skupiny MZd ČR k reformě psychiatrické péče. 1. místopředseda jednal 
o spolupráci s Asociací krajů ČR zastoupené jejím předsedou Michalem Haškem. 

Obnovili jsme spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro NNO, dochází k vzájemné výměně důležitých informací 
a k opakovaným konzultacím. jsme zváni do Výboru EU při RV NNO.
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Předsedkyně Asociace NNO byla vybrána do hodnocení stavu neziskového sektoru v ČR pořádaném Velvyslanectvím USA 
v Praze. Na žádost Česko-čínské společnosti jsme přijali delegaci čínských zástupců veřejné správy, které jsme infor-
movali o rozvoji i problematice českého neziskového sektoru.

Opakovaně jsme jednali o možnostech financování Asociace NNO v ČR s veřejnou správou, např. s náměstkem MPSV 
p. dobešem, s MMR - NOK, stejně jako s některými členy Poslanecké sněmovny, která však byla v 1/2 roku rozpuště-
na. Po volbách jsme navázali kontakt s představiteli budoucí koalice a s předpokládanými novými ministry, jejichž 
působnost zahrnuje také problematiku NNO, stejně jako s poradci premiéra B. Sobotky.

PROjEKTOVÁ ČINNOST

V roce 2013 jsme zpracovali celkem 4 projektové žádosti, z nichž 1 projekt pro MPSV ke zvýšení transparentnosti ne-
ziskového sektoru neuspěl, naopak žádost o grant na uspořádání oslavy 10. Výročí Asociace NNO na Magistrát HMP 
byla podpořena v požadované výši (viz. kap. 5). 

V závěru roku 2013 jsme podali žádosti o dotace na rok 2014. Podpora 9. Všeoborové konference z prostředků hl. m. 
Prahy byla schválena, žádost o státní dotaci na udržitelný rozvoj Asociace NNO v ČR podaná na MMR byla přijata a její 
konečná výše je v současné době v jednání.

OSTATNÍ ČINNOSTI

Pestrá činnost našich členských krajských asociací NNO je popsána v jejich samostatných výročních zprávách za rok 
2013. Odkazy na jejich webové stránky naleznete na www.asociacenno.cz.

4) PROGRAMOVÁNÍ EU 2014 –2020

VEdENÍ PRACOVNÍ SKUPINY NNO 

Asociace NNO je koordinátorem a  administrátorem Pracovní skupiny NNO, která byla ustavena na  7. Národní 
všeoborové konferenci NNO v r. 2010 a potvrzena 8. Národní všeoborovou konferencí NNO v r. 2012.

Na  jednání se podílí 34 oborových a  12 krajských sítí NNO, které dohromady sdružují několik tisíc nestátních 
neziskových organizací a reprezentují zájmy nejméně 1 milionu občanů ČR. V roce 2013 bylo 6 zasedání zabýva-
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jících se především novým programovacím obdobím EU 2014–2020. Na prvních 3 zasedáních r. 2013 (od ledna 
do dubna 2013) proběhl nominační proces zástupců NNO do operačních programů ze strukturálních fondů EU. 
Transparentním systémem na základě vyžádaných podkladů (životopis, motivační dopis a doporučení vysílají-
cí sítě) bylo vybráno po 5 nominovaných do 8. operačních programů ze strukturálních fondů, dále 3–5 nomi-
novaných do  9 tzv. ostatních OP (přeshraniční a  nadregionální spolupráce, PRV), stejně jako po  2 zástupcích 
do 17 průřezových platforem k programovacímu období. Celkem jsme shromáždili databázi 120 odborníků na-
příč obory z celé ČR, kteří jsou nebo budou využiti pro aktivní zapojení neziskového sektoru do přípravy, realiza-
ce a monitorování celého programovacího období 2014–2020.

jednali jsme v této souvislosti se všemi řídícími orgány operačních programů, tedy s vedením dotčených resortů 
(MMR, MPSV, MŠMT, MPO, MŽP, MZe) a s Magistrátem hl. m. Prahy. 

Výsledky působení zástupců neziskového sektoru v jednotlivých operačních programech, stejně jako potřebná 
koordinace byly průběžně projednány na 6 zasedáních PS NNO během roku 2013. Asociace NNO průběžně zajiš-
ťovala distribuci potřebných podkladů z resortů členům a nastavila koordinaci nominovaných v jednotlivých OP. 

5) PřIPOMENUTÍ 10. VÝROČÍ Od ZALOŽENÍ ANNO V ČR

V rezidenci primátora hlavního města Prahy a pod jeho záštitou proběhla v polovině října 2013 oslava 10 let od zalo-
žení Asociace NNO v ČR. Sešla se více než stovka zástupců českých i zahraničních nestátních neziskových organizací 
společně s vedoucími představiteli Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Magis-
trátu hl. m. Prahy, zástupců diplomatického sboru a dalších hostů z řad státní správy i samosprávy. 

Vedle radního hl. m. Prahy M. dlouhého jako hostitele vystoupili náměstek MMR j. Nováček a vrchní ředitelka Letáčko-
vá, kteří vyzdvihli působení Asociace NNO v uplynulých letech, potvrdili potřebu užší spolupráce NNO navzájem. Zdů-
raznili, že státní správa vkládá veliké naděje právě do další spolupráce s Asociací NNO při přípravě, schvalování a kont-
role projektů v příštím programovacím období a to nejen v souladu s potřebami současné společnosti, ale i v souladu 
s požadavky Evropské unie na větší zapojení neziskového sektoru. diskutovali o společných problémech neziskového 
sektoru a o uplynulých deseti letech od vzniku této organizace reprezentující a zastřešující neziskový sektor v České 
republice. 
 
Předsedkyně Asociace NNO v ČR v úvodu poděkovala Phdr. K. Schwarzovi za zásluhy o vznik a rozvoj činnosti Asociace 
NNO v ČR, v jejímž čele v uplynulých 9 letech stál. Zdůraznila, že aktuálním úkolem je rozšířit a zkvalitnit poskytování služeb 
neziskovému sektoru. Neméně důležité je efektivněji sjednotit společná stanoviska a postoje všech neziskovek směrem k or-
gánům státní správy i samosprávy a vytvořit systém financování, který umožní profesionalizaci střešních organizací NNO. 
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Zasedání pozdravili a Asociaci NNO poblahopřáli i zahraniční hosté. Celou akci natáčela také Česká televize, která pak 
relaci zařadila do hlavního zpravodajství, uskutečnil se také přímý rozhovor s předsedkyní Asociace NNO v ČR, který 
byl zařazen do živého vysílání ČT 24. Ohlasy na celou akci proběhly rovněž v tištěných médiích.

6)  STRATEGIE UdRŽITELNÉHO ROZVOjE ASOCIACE 
NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR 2014–2018

Na Výboru EU Rady vlády pro NNO v listopadu 2013 bylo konstatováno, že dokumentu k celostátní koncepci NNO 
zpracovaném RV NNO a schváleném vládou ČR končí v roce 2013 platnost a že s ohledem na stávající politickou situ-
aci, kdy ještě nebyla po volbách do PS jmenována nová vláda není reálné zpracovat navazující dokument v dohledné 
době. Zástupce MMR vyslovil nad touto situací politování, protože k budoucímu úspěšnému čerpání ze strukturál-
ních fondů jsou platné oborové strategie nezbytnou podmínkou.

Asociace NNO schválila na VH v březnu 2013 Koncept strategie Asociace NNO v ČR 2013 - 2015, proto jsme nabídli, 
že lze tento dokument v krátké době potřebným způsobem rozšířit obsahově i časově, tedy tak, aby v něm byla za-
hrnuta i obecná problematika neziskového sektoru a časový horizont by se posunul na r. 2014 - 2018. Tato iniciativa 
byla zástupci RV NNO i MMR uvítána. dokument byl proto urychleně vypracován a předložen členům V EU k připo-
mínkám tak, aby mohl být na 1. zasedání Výboru EU   v r. 2014 schválen.

Tento dokument, který byl po schválení neprodleně zaslán relevantním subjektům státní správy, je uveřejněn na na-
šich webových stránkách.
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AKTIVA řádek stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013
a. Dlouhodobý majetek celkem 001
A.I. I.dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 003
2. Software (013) 004
3. Ocenitelná práva (014) 005
4. drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 006
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 007
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku (041) 008
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 009
a.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010
1. Pozemky (031) 011
2. Umělecká díla a předměty (032) 012
3. Stavby (021) 013
4. Samostatné movité veci a soubory movitých věcí (022) 014
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 015
6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 016
7. drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 017
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 018
9. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 019
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 020
a.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 022
2. Podíly v osobách s podstatným vlivem (062) 023
3. dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 024
4. Půjčky organizačním složkám (066) 025
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 026
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 027
7. Pořízení dlouhodobého finančního majetku (043) 028
a.Iv. oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029
1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 030
2. softwaru (073) 031
3. ocenitelným právům (074) 032
4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 033
5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 034
6. stavbám (081) 035
7. samostatným movitým vecem a souborum movitých vecí (082) 036
8. pestitelským celkum trvalých porostu (085) 037
9. základnímu stádu a tažným zvíratum (086) 038
10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 039
11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 040

HOSPOdAřENÍ ASOCIACE NNO V ČR
ROZVAHA
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B. Krátkodobý majetek celkem 041 318 224
B.I. Zásoby celkem 042
1. Materiál na skladě (112) 043
2. Materiál na cestě (119) 044
3. Nedokončená výroba (121) 045
4. Polotovary vlastní výroby (122) 046
5. Výrobky (123) 047
6. Zvírata (124) 048
7. Zboží na sklade a v prodejnách (132) 049
8. Zboží na ceste (139) 050
9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 051
B.II. pohledávky celkem 052 295 196
1. Odběratelé (311) 053 197 91
2. Směnky k inkasu (312) 054
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 055
4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 056 40 46
5. Ostatní pohledávky (315) 057
6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 058 1 2
7. Pohledávky za instit. soc. poj. (336) 059
8. daň z příjmu (341) 060
9. Ostatní přímé daně (342) 061
10. daň z přidané hodnoty (343) 062
11. Ostatní daně a poplatky (345) 063
12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem (346) 064
13. Nároky na dotace a ost. zúct. s rozp. orgánu územ. sam. celků (348) 065
14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 066
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 067
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisu (375) 068
17. jiné pohledávky (378) 069 57 57
18. dohadné úcty aktivní (388) 070
19. Opravná položka k pohledávkám (391) 071
B.III. Krátkodobý financní majetek celkem 072 21 27
1. Pokladna (211) 073 10 6
2. Ceniny (213) 074
3. Bankovní účty (221) 075 36 22
4. Majetkové cenné papíry (251) 076
5. dlužné cenné papíry (253) 077
6. Ostatní cenné papíry (256) 078
7. Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 079
8. Peníze na cestě (261) 080 -25
B.Iv. Jiná aktiva celkem 081 1
1. Náklady příštích období (381) 082 1
2. Príjmy příštích období (385) 083
3. Kursové rozdíly aktivní (386) 084
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41 085 318 224
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PASIVA řádek stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013
a. vlastní zdroje celkem 086 206 147
a.I. Jmění celkem 087 178 206
1. Vlastní jmění (901) 088 6 6
2. Fondy (911) 089 172 200
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazku (921) 090
a.II. výsledek hospodaření celkem 091 28 -60
1. Účet hospodářského výsledku 092 28 -60
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931) 093
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 094
B. Cizí zdroje 095 112 77
B.I. Rezervy celkem 096
1. Rezervy (941) 097
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 098 40 5
1. dlouhodobé bankovní úvěry (951) 099
2. Emitované dluhopisy (953) 100
3. Závazky z pronájmu (954) 101
4. dlouhodobé přijaté zálohy (955) 102
5. dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103
6. dohadné účty pasivní (389) 104 40 5
7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105
B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 59 72
1. dodavatelé (321) 107 8 50
2. Smenky k úhrade (322) 108
3. Prijaté zálohy (324) 109
4. Ostatní závazky (325) 110 2 2
5. Zamestnanci (331) 111 22
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112
7. Závazky k inst. soc. zabezpecení a zdrav. poj. (336) 113 6
8. daň z příjmu (341) 114
9. Ostatní přímé daně (342) 115 3
10. daň z přidané hodnoty (343) 116
11. Ostatní daně a poplatky (345) 117
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 118
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánu územ. samosp. celku (348) 119
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladu (367) 120
15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 121
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 122
17. jiné závazky (379) 123 21 21
18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 124
19. Eskontní úvěry (232) 125
20. Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126
21. Vlastní dluhopisy (255) 127
22. dohadné účty pasivní (389) 128
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 129
B.Iv. Jiná pasiva celkem 130 12
1. Výdaje příštích období (383) 131 12
2. Výnosy příštích období (384) 132
3. Kursové rozdíly pasivní (387) 133
PASIVA CELKEM (r.86+95) 134  318  224
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013

Název ukazatele 
Činnosti 

hlavní hospodářská celkem
5 6 7 8

a. náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 7 7
1. Spotřeba materiálu 7 7
2. Spotřeba energie
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží
II. Služby celkem 152 152
5. Opravy a udržování
6. Cestovné 3 3
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby 149 149
III. osobní náklady celkem 1 1
9. Mzdové náklady 1 1
10. Zákonné sociální pojištění
11. Ostatní sociální pojištení
12. Zákonné sociální náklady
13. Ostatní sociální náklady
IV. daně a poplatky celkem
14. daň silniční
15. daň z nemovitostí
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem  117  117
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Ostatní pokuty a penále
19. Odpis nadobytné pohledávky 115 115
20. Úroky
21. Kursové ztráty
22. dary
23 Manka a škody
24. jiné ostatní náklady 2 2
VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM
26. Zůstatková cena prodaného NIM a HIM
27. Prodané cenné papíry a vklady
28. Pořizovací cena prodaného materiálu
29. Tvorba zákonných rezerv
30. Tvorba zákonných opravných položek
vII. poskytnuté příspěvky celkem
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
32. Poskytnuté příspěvky
vIII. Daň z příjmu celkem
33. dodatečné odvody daně z příjmu
NÁKLAdY CELKEM 278 278
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Název ukazatele 
Činnosti 

hlavní hospodářská celkem
5 6 7 8

B. výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 48 48
1. Tržby za prodej vlastních výrobku
2. Tržby z prodeje služeb 48 48
3. Tržby za prodej zboží
II. změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
4. Změna stavu vnitroorganizačních zásob
5. Změna stavu zásob polotovaru
6. Změna stavu zásob výrobku
7. Změna stavu zvířat
III. aktivace celkem
8. Aktivace materiálu a zboží
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Iv. ostatní výnosy celkem
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13. Ostatní pokuty a penále
14. Platby za odepsané pohledávky
15. Úroky
16. Kursové zisky
17. Zúčtování fondu
18. jiné ostatní výnosy
v. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek…
19. Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj.
20. Tržby z prodeje cenných papíru a vkladu
21. Tržby z prodeje materiálu
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
23. Zúčtování zákonných rezerv
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
25. Zúčtování opravných položek
vI. přijaté příspěvky celkem 99 99
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
27. Přijaté příspěvky
28. Přijaté členské příspěvky 99 99
vII. provozní dotace celkem 70 70
29. Provozní dotace 70 70
výnosy celkem 169 48 217
C. Hospodářský výsledek před zdaněním - 108 48 -60
34. daň z příjmu
d. HOSPOdÁRSKÝ VÝSLEdEK PO ZdANĚNÍ - 108 48 -60
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OSLAVA 10 LET ANNO V ČR
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jEdNÁNÍ S ČÍNSKOU dELEGACÍ O POdPOřE MÍSTNÍCH NNO 

foto: Ivan Noveský
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Kontakt:
Senovážné náměstí 977/24
110 00 Praha 1
e-mail: info@asociacenno.cz
tel./fax: +420 234 621 451

ŠŤASTNOU PLAVBU  
ROKEM 2014


