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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006
1. Založení Společnosti
Společnost pro studium neziskového sektoru (SSNS) založili smlouvou ze dne 27. dubna
2006 Miloslav Kotek, Ivan Malý a Miroslav Pospíšil. Účastníci smlouvy se stali přípravným
výborem Společnosti, který připravil návrh stanov nového občanského sdružení, návrh na
jeho registraci a posléze svolal jeho ustavující schůzi. Zmocněncem přípravného výboru podle
zákona byl zvolen Miroslav Pospíšil.
2. Registrace Společnosti
Návrh na registraci SSNS odeslal přípravný výbor Odboru všeobecné správy Ministerstva
vnitra ČR dne 3. května 2006. Ministerstvo zaregistrovalo občanské sdružení pod názvem
Společnost pro studium neziskového sektoru se sídlem Brno, Gorkého 60 dne 16. 5. 2006 pod
č. j. VS/1-1/64 164/06-R a přidělilo mu IČ 27031977. Přípravný výbor obdržel doporučený
dopis s oznámením provedené registrace dne 22. 5. 2006.
3. Ustavující schůze Společnosti a jejích orgánů
Ustavující schůze SSNS se konala dne 31. května 2006 na Ekonomicko-správní fakultě MU,
Lipová 41a, Brno za účasti dvou členů přípravného výboru a 5 dalších zájemců o členství v
SSNS. Členové přípravného výboru a ostatní účastníci schůze se stali členy SSNS a vytvořili
tak valnou hromadu Společnosti podle čl. XI. Odst. 2 Stanov SSNS. Ustavením valné
hromady zanikl mandát přípravného výboru a schůze zvolila nový výbor Společnosti ve
složení Ivan Malý, Miroslav Pospíšil a Simona Škarabelová a revizora Společnosti, jímž se
stal Vladimír Hyánek. Schůze dále schválila stanovy Společnosti ve znění předloženém
k registraci a schválila převzetí Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) od jeho
dosavadního provozovatele, občanského sdružení Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské
společnosti). Společnost přitom převzala schválený plán a rozpočet projektu CVNS jako plán
a rozpočet pro činnost SSNS a CVNS do konce roku 2006. Schůze stanovila počáteční výši
členského příspěvku v částce 0 Kč s tím, že o změně členského příspěvku bude valná
hromada jednat teprve poté, až bude stabilizována členská základna a SSNS začne vyvíjet
činnost ve prospěch svých členů.
Ustavující schůze výboru SSNS se konala dne 2. června 2006 na Ekonomicko-správní fakultě
MU, Lipová 41a, Brno. Zvolila funkcionáře výboru. Předsedou výboru byl zvolen Miroslav
Pospíšil, místopředsedkyní Simona Škarabelová.
4. Členové
Od ustavující schůze SSNS zůstal do konce roku počet členů nezměněn. Na konci roku 2006
měla SSNS osm členů: Marie Hladká, Vladimír Hyánek, Miloslav Kotek, Ivan Malý,
Miroslav Pospíšil, Zuzana Prouzová, Tomáš Rosenmayer a Simona Škarabelová. Výbor
SSNS evidoval na konci roku jednu členskou přihlášku (Miroslav Kundrata).

5. Činnost v roce 2006
5.1. Společnost
Výbor Společnosti od své ustavující schůze do konce roku nezasedal.
Hlavním úkolem SSNS v druhé polovině roku 2006 bylo převzít od Trialogu Centrum pro
výzkum neziskového sektoru a zajistit pro ně vyhovující nové prostory, vybavit je nábytkem
a zařízením a zajistit pro CVNS administrativní služby.
SSNS podepsalo s Trialogem smlouvu o převzetí projektu CVNS dne 11. 7. 2006.
Rozhodným dnem pro převzetí byl podle této smlouvy 1. červenec 2006. Podle smlouvy
převzalo SSNS realizaci projektu a také všechna práva a povinnosti vyplývající ze smluv
s dárci, kteří projekt CVNS finančně podpořili. Jednalo se o smlouvy s těmito nadacemi:
Nadace VIA, Nadace Open Society Fund Praha a Charles Stewart Mott Foundation. Trialog
provedl mimořádnou účetní závěrku ke dni 30. 6. 2006, v jejímž rámci uzavřel účetnictví
jednotky CVNS k tomuto datu a vyčíslil čerpání finančních prostředků z nadačních příspěvků
jednotlivých dárců a ostatních finančních prostředků vyčleněných pro projekt CVNS. Všem
dárcům odeslal mimořádné průběžné zprávy o realizaci projektu CVNS a požádal je
o převedení projektu a nevyčerpaných finančních prostředků na SSNS jako nového
provozovatele CVNS. Po obdržení jejich souhlasu byly v období červenec-září převedeny
finanční prostředky nadací na účet SSNS. Kromě toho byl na SSNS převeden účelový dar
firmy Trans-Technik s.r.o. ve výši 200 000 Kč. Ostatní finanční prostředky vyčleněné pro
CVNS (pocházející především z výdělečné činnosti CVNS) byly na SSNS převedeny po
vyrovnání zbývajících finančních závazků CVNS v Trialogu. Veškeré vzájemné pohledávky
mezi Trialogem a SSNS byly vypořádány do konce roku 2006.
Kromě finančních prostředků převzala SSNS od Trialogu drobný hmotný majetek, který byl
v letech 2003-2006 pořízen pro potřeby projektu CVNS: 3 počítače s monitory
a příslušenstvím, tiskárnu Canon i550 a odborné publikace a časopisy soustředěné v příruční
knihovně CVNS.
Trialog rozvázal pracovní poměr se zaměstnanci, kteří byli vyčleněni pro realizaci projektu
CVNS (Cenková, Pospíšil, Prouzová, Rosenmayer) ke dni 30. 6. 2006, SSNS s nimi uzavřela
pracovní smlouvu od 2. 7. 2006.
SSNS pronajala pro potřeby CVNS dvě kanceláře o výměře 2 x 16 m2 na Vinařské 3 v BrněPisárkách ode dne 1. července 2006. Dne 30. 6. 2006 byl do nových kanceláří přestěhován
majetek z Trialogu. Během července a srpna byly nové kanceláře zařízeny novým nábytkem
a bylo dokoupeno chybějící zařízení: multifunkční zařízení tiskárna-kopírka-skener a počítač
s příslušenstvím. Během prvních čtrnácti dnů července bylo instalováno a aktivováno
internetové a e-mailové připojení, takže CVNS bylo plně funkční od poloviny července,
i když v provizorních podmínkách: postupné vybavování nábytkem pokračovalo až do konce
srpna.
SSNS zajistilo vedení účetnictví u firmy BiTo Centrum s. r. o., Kozí 8, 602 00 Brno od
2. července 2006.
V roce 2006 byla činnost SSNS soustředěna jen na zajištění provozu CVNS. Jinou činnost
Společnost v roce 2006 nevyvíjela.
5.2. Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Po převzetí projektu CVNS od Trialogu se Centrum stalo nesamostatnou organizační
jednotkou Společnosti bez vlastní právní subjektivity.
Činnost CVNS se řídila plánem a rozpočtem na rok 2006, schváleným Výborem koordinátorů
CVNS na začátku roku, který SSNS beze změn přejala.

Přehled o CVNS podává samostatná Zpráva o činnosti a hospodaření CVNS v roce 2006.
(Tato zpráva popisuje celý rok 2006, i když organizační jednotkou SSNS je Centrum teprve
od července 2006.)
6. Hospodaření v roce 2006 (červenec-prosinec 2006)
Úplné účetnictví SSNS za rok 2006 je uloženo v kanceláři na Vinařské 3 a je členům kdykoli
k dispozici k nahlédnutí.
Výnosy
Položka
Tržby z prodeje služeb
Převod z Trialogu
Přijaté příspěvky
Ministerstvo vzdělávání, vědy a kultury (Rakousko)*
Nadace VIA*
Trans-Technik s.r.o.
Celkem
* Uvedena alikvotní část vyčerpaná v průběhu roku 2006.

Kč
164 472
796 106
9 901
441 720
200 000
1 612 199

Náklady
Položka
Personální náklady
Materiálové náklady
Cestovné
Ostatní náklady
Režie
Celkem

Kč
750 187
203 304
114 095
15 148
92 352
1 175 086

Hospodaření SSNS v roce 2006 skončilo se ziskem ve výši 437 113 Kč. Částka 400 000 Kč
byla převedena do rezervního fondu, zbývající částka 37 113 Kč bude použita ke krytí
nákladů roku 2007.
V Brně dne 14. dubna 2007

