Zápis z 12. valné hromady EAPN ČR, z.s.
27. 11. 2017 od 12 do 15 hodin
zasedací místnost sekretariátu Charity ČR, 1. patro, Vladislavova 12, Praha 1
Přítomni: Soňa Brišová (vedoucí kanceláře EAPN ČR), Milena Černá (Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové), Emil Jíra (host – Platforma pro sociální bydlení, region
Praha), Ladislav Krajdl (Plzeňská potravinová banka), Jan Krupa (Armáda spásy
v ČR), Iva Kuchyňková (Charita ČR), Lidmila Němcová (členka Výkonného výboru
EAPN ČR, Sdružení křesťanských seniorů), Petr Neumann (Diakonie ČCE), Jarmila
Neumannová (host – komunikace a PR EAPN ČR), Karel Schwarz (předseda EAPN
ČR), Jakub Sekera (Asociace TRIGON), Gabriela Ščuková (Slezská diakonie), Dana
Vacková (Domov důchodců Ústí nad orlicí), Martina Veverková (host – sociální
analytička, Charita ČR)
Omluveni: Prokop Janoušek (z důvodu náhlého onemocnění – Hnutí Křesťan a
práce), Katarína Klamková (z pracovních důvodů – IQ Roma Servis), Hana Malinová
(z důvodu zahraniční cesty – Rozkoš bez rizika), Stanislav Mrózek (z pracovních
důvodů – člen Výkonného výboru, Slezská diakonie zastoupena pověřenou
delegátkou), Olga Rosenbergerová (členka Výkonného výboru, Asociace TRIGON
zastoupena pověřeným delegátem), Martina Zikmundová (z důvodu náhlého
onemocnění – Česká asociace streetwork)
1. Zahájení a zjištění schopnosti usnášení: Valnou hromadu EAPN ČR (VH)
zahájil předseda PhDr. Karel Schwarz a připomněl, že VH svolal jako statutární
orgán EAPN ČR podle §§ 248 a 249 občanského zákoníku dne 26. 10. 2016, tj.
nejméně 30 dnů před jejím konáním, a to emailem zaslaným všem členům spolku
spolu s pořadem (programem) zasedání. Předsedající konstatoval, že ve 12.00
hodin byli podle prezenční listiny VH přítomni delegáti pouze 7 členských
organizací z celkového počtu 16 členů, takže VH nebyla schopna usnášení. Po půl
hodině ve 12.30 hodin zahájil předseda K. Schwarz podle čl. 6, odst. e) Stanov
EAPN ČR zasedání náhradní VH, která je v souladu se stanovami schopna
usnášení za každého počtu přítomných členů. Současně upřesnil, že jsou přítomni
oprávnění zástupci 8 členských organizací. Dále konstatoval, že kromě delegátů
s hlasovacím právem, členů Výkonného výboru EAPN ČR (VV) a vedoucí
kanceláře EAPN ČR jsou přítomni 3 hosté, a navrhl, aby VH souhlasila s jejich
přítomností při zasedání VH. VH jednomyslně vyslovila s jejich účastí souhlas.
2. Volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu: Byli navrženi a jednomyslně zvoleni:
zapisovatelé – Soňa Brišová, Karel Schwarz, ověřovatelé zápisu – Ladislav Krajdl
a Iva Kuchyňková.
3. Schválení programu: Navržený pořad jednání – program VH (příloha č. 1
k tomuto zápisu) byl jednomyslně schválen.
4. Kontrola splnění zápisu z 11. VH EAPN ČR, z.s.: VH vzala jednomyslně na
vědomí splnění usnesení 11. VH EAPN ČR.

5. Zpráva o činnosti EAPN ČR, z.s. za rok 2016: Všichni členové EAPN ČR
obdrželi před VH Výroční zprávu EAPN ČR za rok 2016 (příloha č. 2 k tomuto
zápisu). Předseda EAPN ČR doplnil Výroční právu komentářem.
6. Zpráva o činnosti EAPN ČR, z.s. za rok 2017 (do 31. 10. 2017): Všichni členové
EAPN ČR obdrželi před VH Zprávu o činnosti EAPN ČR za rok 2017 (do 31. 10.
2017 – příloha č. 3 k tomuto zápisu). Předseda EAPN ČR doplnil zprávu
komentářem.
7. Zpráva o hospodaření EAPN ČR, z.s. za rok 2016: Zpráva o hospodaření byla
rozeslána všem členům EAPN ČR jako součást Výroční zprávy za rok 2016
(příloha č. 2 k tomuto zápisu).
8. Zpráva o hospodaření EAPN ČR, z.s. za rok 2017 (do 30. 9. 2017): Zpráva o
hospodaření EAPN ČR do 30. 9. 2017 byla rozeslána všem členům před
zasedáním VH (příloha č. 4 k tomuto zápisu).
9. Zpráva kontrolní komise (revizorů) EAPN ČR, z.s.: Zprávu (příloha č. 5
k tomuto zápisu) přednesla členka komise Iva Kuchyňková. Komise neshledala
žádné závady. I. Kuchyňková informovala, že členové komise by uvítali, aby byli
nahrazeni jinými členy, kteří by se mohli práci v komisi více věnovat a byli lépe
obeznámeni s ekonomickou problematikou.
10. Informace o Valném shromáždění EAPN v Irsku a činnosti evropské sítě
EAPN: Informaci podali I. Kuchyňková a K. Schwarz. Projednávány byly
především Strategický plán EAPN na léta 2018 – 2021 a Roční plán činnosti
EAPN na rok 2018, které budou předloženy Evropské komisi spolu se žádostí o
financování. Tyto plány vymezují typy aktivit a akcí, jimiž EAPN bude vyjednávat
politickou podporu a sledovat naplňování dokumentů EU v celé šíři boje
s chudobou a sociálním vyloučením, především plánu na snížení chudoby
„Evropa 2020“ a Evropského pilíře sociálních práv:
- akce informující politiky (analýzy, setkání, semináře, konference),
- budování mostu mezi úrovní EU a národními aktéry,
- zvyšování povědomí a šíření informací,
- organizace a management sítě,
- jádrová témata: integrované aktivní začleňování (adekvátní minimální příjem a
sociální ochrana, inkluzívní trhy práce a kvalita služeb včetně energií), chudoba
pracujících, chudoba dětí, migrace, bydlení a bezdomovectví, rovnoprávnost
pohlaví a jiných skupin obyvatelstva.
V roce 2018 se plánují například: 3 zasedání Pracovní skupiny pro inkluzívní
strategie EU (EUISG), 3 zasedání VV, výroční valné shromáždění, národní
monitorovací zprávy o chudobě a nerovnostech, tematické vzájemné vzdělávací
výměny, příručka dobré praxe, přehled dopadů úsporných opatření, syntetická
zpráva s klíčovými zprávami a doporučeními, osvětové a informační akce (1
evropská a minimálně 5 národních), budování kapacity sítí, komentáře
k národním zprávám zemí EU atd.
Priority EAPN ČR nejsou vždy prioritami všech členských sítí EAPN. EAPN ČR
například navrhla, aby byla doplněna problematika oddlužení. Bylo usneseno, že
se tím bude zabývat EUISG na svém zasedání v březnu 2018, které se bude
konat pravděpodobně v Praze. Členským organizacím EAPN ČR bude zaslána
podrobnější informace a dokumenty přijaté na Valném shromáždění v angličtině.
11. Informace o 16. evropském setkání osob žijících v chudobě v Bruselu: Za
nepřítomného S. Mrózka informaci podal K. Schwarz. Setkání se konalo
v listopadu 2017 v Bruselu, téma setkání bylo „chudí pracující“. Delegace byla
tříčlenná s doprovodem S. Mrózka (zúčastnili se 2+1).

12. Rozprava k předneseným zprávám: Předseda EAPN ČR zodpověděl dotazy
k předloženým zprávám. Honorovaná je práce k projektům, ostatní práce jsou
dobrovolnické. Petr Neumann připomíná nutnost správného odkazu na webové
stránky Diakonie ČCE. K. Schwarz navrhl, aby VH apelovala na členské
organizace, aby navrhly kandidáty do kontrolní komise. Petr Neumann sdělil, že
Diakonie ČCE navrhne nového člena kontrolní komise počátkem roku 2018.
Bylo navrženo, aby S. Mrózek zaslal informace a výstupy ze setkání členským
organizacím.
13. Hlasování o schválení činnosti a hospodaření EAPN ČR, z.s.:
 VH schvaluje činnost a hospodaření EAPN ČR za rok 2016 (jednomyslně
schváleno).
 VH bere na vědomí zprávu o činnosti hospodaření za část roku 2017 a další
podané informace (jednomyslně schváleno)
 VH žádá členské organizace EAPN ČR, aby Zprávu o činnosti EAPN ČR za rok
2017 doplnily do 15. ledna 2018.
 VH žádá členské organizace EAPN ČR, aby navrhly nejpozději do 15. dubna
2018 kandidáty do kontrolní komise EAPN ČR (jednomyslně schváleno).
 VH ukládá VV, aby S. Mrózek zaslal výstupy ze 16. Evropského setkání osob
žijících v chudobě členským organizacím EAPN ČR (jednomyslně schváleno).
14. Rozprava o další činnosti EAPN ČR, z.s. (návrhy na usnesení):
 J. Neumannová a I. Kuchyňková navrhly, aby se VH vyjádřila k žádosti České
televize (ČT) k vyslání zástupce EAPN ČR do živého vysílání pořadu „Máte
slovo“ dne 30. 11. (dopis ještě dnes připraví J. Neumannová). V delší rozpravě
byla objasněna úskalí této účasti.
 Milena Černá informovala o tom, že ke dni předcházejícímu konání VH podala
rezignaci na funkci místopředsedkyně a členky VV. Na dotazy účastníků VH
svoje rozhodnutí vysvětlila. L. Němcová navrhla, aby Milena Černá byla
zvolena čestnou předsedkyní EAPN ČR. M. Černá přijala statut externího
spolupracovníka a čestné předsedkyně EAPN ČR. Předseda EAPN ČR předal
M. Černé květinový dar a první výtisk publikace EAPN ČR „Aktivně a
autonomně ve stáří“ a poděkoval jí jménem VV i za sebe osobně za její
dlouholetou práci v EAPN ČR. K tomuto blahopřání se připojili všichni přítomní
účastníci VH.
 Předseda EAPN ČR navrhl, aby se termín konání VH přesunul z podzimu na
pozdní jaro (květen – červen), a to z důvodu nutnosti schvalovat činnost a
hospodaření spolku do konce června podle nového občanského zákoníku, aby
bylo možno vydat Výroční zprávu a předat dokumenty do spolkového rejstříku
Krajskému soudu.
 Předseda EAPN ČR předložil přihlášku Sdružení křesťanských seniorů, z.s. ke
členství v EAPN ČR, kterou doporučili členové VV. Sdružení přestavila jeho
nově zvolená předsedkyně L. Němcová (která dosud zastupovala členskou
organizaci Hnutí Křesťan a práce). V krátké rozpravě zodpověděla dotazy.
 Předseda EAPN ČR předložil jménem VV návrh Vnitřního předpisu EAPN ČR,
z.s. ke způsobu nabývání a pozbývání členství a členské evidenci EAPN ČR,
z.s. (příloha č. 6 k tomuto zápisu), který uložila VV vypracovat minulá 11. VH.
V diskusi bylo navrženo doplnit bod 5 a 10 předpisu slovem „přítomných“ před
slova „členů“, aby celkový text v obou bodech zněl: „se souhlasem
nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného výboru“.
 Předseda EAPN ČR informoval o pokračování projektu (zakázky EAPN
Evropa) „Důstojný minimální příjem (EMIN)“ a předpokládaném kontraktu
EAPN Evropa na činnost EAPN ČR. Chtěli bychom pokračovat i v projektu

podpory seniorů, avšak zatím nemáme na to další finance (MPSV zatím výzvu
nevypsalo). Grant z Visegradského fondu nám zatím nebyl schválen. Je třeba
vypracovat strategii EAPN ČR – návrh na přípravu je vypracován, ale nejsou
na ni zatím peníze (grant z Fondu solidarity EAPN nebylo na tento účel možno
získat). Bude také probíhat politické vyjednávání o prioritách EAPN ČR (s
vládou, ministerstvy, komorami parlamentu, odbory, Asociací krajů, Svazem
měst a obcí apod.).
 K. Schwarz konstatoval, že VV bude i nadále realizovat program a priority
přijaté v minulých letech a vyjádřené v letáku EAPN ČR. Současně vyzval, aby
se členské organizace vyjádřily k tomuto zaměření práce EAPN ČR a navrhly
případně další témata, aktivity a akce, popřípadě jiné podněty pro další činnost
EAPN ČR a její směřování v budoucnosti.
 L. Krajdl upřesnil informace o pokračování EMIN 2 v příštím roce: Evropou
projedou 2 propagační autobusy (květen – červen). Autobus přijede do ČR
v soboru 16. června 2018 z Bratislavy do Ostravy (neděle – odpočinkový den,
pondělí – mítink v Ostravě, úterý – přejezd do Prahy, středa – mítink v Praze,
čtvrtek – odjezd do zahraničí. Je třeba připravit program v Česku a zapojit
členské organizace. Koncept projektu EMIN 2 bude předložen k vyjádření
členským organizacím.
 L. Krajdl navrhl využít poznatků z Národního setkání proti chudobě a
sociálnímu vyloučení a probíhajících seminářů o stárnutí pro další činnost
EAPN ČR a jejích členských organizací – odpovídá VV.
15. Hlasování o návrzích vzešlých z rozpravy:
 VH doporučuje VV, aby se zástupci EAPN ČR neúčastnili pořadu ČT „Máte
slovo“ 30. 11. 2017 a aby zaslal ČT dopis k účasti zástupce EAPN ČR v tomto
pořadu, v němž navrhne spolupráci EAPN ČR a vyjádří se k úloze
veřejnoprávních médií ve společnosti (jednomyslně schváleno).
 VH bere na vědomí rezignaci M. Černé na funkci místopředsedkyně a členky
VV a vyslovuje jí poděkování za dlouholetou aktivní práci v čele EAPN ČR a
v oblasti zmírňování chudoby a sociálního vyloučení v ČR (jednomyslně
schváleno).
 VH schvaluje čestné členství MUDr. Mileny Černé v EAPN ČR a volí MUDr.
Milenu Černou čestnou předsedkyní EAPN ČR (jednomyslně schváleno).
 VH souhlasí s konáním VH v jarním termínu (květen – červen) a ukládá VV,
aby připravil – a předsedovi EAPN ČR, aby svolal – příští zasedání VH
koncem května nebo v první polovině června 2018 (jednomyslně schváleno).
 VH schvaluje přijetí Sdružení křesťanských seniorů, z. s. za člena EAPN ČR
od 1. 1. 2018 (jednomyslně schváleno).
 VH schvaluje Vnitřní předpis EAPN ČR, z.s. ke způsobu nabývání a pozbývání
členství a členské evidenci EAPN ČR, z.s. s doplněním slova „přítomných“
v bodech 5 a 10 před slova „členů“ (jednomyslně schváleno).
 VH žádá členské organizace EAPN ČR, aby
- se vyjádřily k zaměření práce EAPN ČR a navrhly témata, aktivity a akce,
popřípadě podněty pro činnost EAPN ČR a její směřování v budoucnosti,
- zasílaly do kanceláře EAPN ČR informace o všech akcích, které pořádají
(jednomyslně schváleno).
16. Různé:
 Emil Jíra informoval, že se připravuje založení asociace lidí se zkušeností bez
domova, která pravděpodobně podá přihlášku ke vstupu do EAPN ČR.

Usnesení 12. Valné hromady EAPN ČR, z.s., konané dne 27. 11. 2017:
Valná hromada EAPN ČR (dále jen „VH“)
1. schvaluje
- navržený pořad jednání (program) VH,
- činnost a hospodaření EAPN ČR v roce 2016,
- čestné členství MUDr. Mileny Černé v EAPN ČR,
- přijetí Sdružení křesťanských seniorů, z. s. za člena EAPN ČR od 1. 1.
2018.,
- Vnitřní předpis EAPN ČR, z. s. ke způsobu nabývání a pozbývání členství
a členské evidenci EAPN ČR, z. s. s doplněním slova „přítomných“
v bodech 5 a 10 před slova „členů“;
2. souhlasí
- s účastí hostů na zasedání VH: Emil Jíra, Jarmila Neumannová, Martina
Veverková,
- s konáním VH v jarním termínu (květen – červen);
3. volí
- zapisovatele VH: Soňa Brišová, Karel Schwarz,
- ověřovatele zápisu z VH: Ladislav Krajdl, Iva Kuchyňková,
- MUDr. Milenu Černou čestnou předsedkyní EAPN ČR;
4. ukládá Výkonnému výboru EAPN ČR,
- aby připravil – a předsedovi EAPN ČR, aby svolal – příští zasedání VH
koncem května nebo v první polovině června 2018,
- aby S. Mrózek zaslal výstupy ze 16. Evropského setkání osob žijících
v chudobě členským organizacím EAPN ČR;
5. doporučuje Výkonnému výboru EAPN ČR,
- aby se zástupci EAPN ČR neúčastnili pořadu České televize (ČT) „Máte
slovo“ dne 30. 11. 2017,
- aby zaslal ČT dopis k účasti zástupce EAPN ČR v tomto pořadu, v němž
navrhne spolupráci EAPN ČR a vyjádří se k úloze veřejnoprávních médií
ve společnosti;
6. bere na vědomí
- splnění usnesení 11. VH,
- Zprávu o činnosti a hospodaření EAPN ČR v roce 2017 (do 31. 10. 2017) a
další podané informace,
- rezignaci M. Černé na funkci místopředsedkyně a členky VV;
7. vyslovuje poděkování M. Černé za dlouholetou aktivní práci v čele EAPN ČR
a v oblasti zmírňování chudoby a sociálního vyloučení v ČR;
8. žádá členské organizace EAPN ČR, aby
- doplnily do 15. ledna 2018 Zprávu o činnosti EAPN ČR za rok 2017,
- navrhly nejpozději do 15. dubna 2018 kandidáty do kontrolní komise,
- se vyjádřily k zaměření práce EAPN ČR a navrhly témata, aktivity a akce,
popřípadě podněty pro činnost EAPN ČR a její směřování v budoucnosti,
- zasílaly do kanceláře EAPN ČR informace o všech akcích, které pořádají.
Zápis byl vyhotoven 4. prosince 2017.
Zapsali: Soňa Brišová
Karel Schwarz
Ověřili: Ladislav Krajdl
Iva Kuchyňková

