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Nemám rád polovičaté věci
Poslanec Rudolf Chlad se narodil v Plzni, dětství prožil v Kar-
lových Varech a od roku 1971 bydlí na Božím Daru, kde 
v letech 1971 až 2009 působil u Horské služby. V roce 
1988 se stal jejím náčelníkem za Krušné hory a mezi lety 
1990 až 1999 za celou ČSFR a ČR. Ještě vloni v lednu se 
těšil na důchod, ale lidé v Karlovarském kraji, kteří volili 
TOP 09, ho „vykroužkovali“ jako svého zástupce do Parla-
mentu České republiky.

„Pravda je, že člověk spoustu věcí dělal dobrovolně a tak 
měl k neziskovému sektoru velmi blízko. Zvolili mě před 
lety jako předsedu neziskového sektoru v Karlovarském 
kraji a nyní působím jako prezident Asociace nestátních 
neziskových organizací ČR,“ říká Rudolf Chlad. „Snažím 
se iniciovat vytvoření skupiny poslanců, kteří mají o nezis-
kový sektor zájem. Je jedno, zda se bude jednat o komi-
si, podvýbor nebo jenom uskupení lidí, jimž by se podaři-
lo překlenout most mezi neziskovkami a politiky. Politici 
berou neziskový sektor jako nějaký přívažek, který pouze 
chodí s nataženýma rukama a chce peníze. Neberou ho 
jako partnera. Vždyť jsou ale tři hlavní proudy – soukro-
mý sektor, státní správa a neziskový sektor. Zvláštní, že to 
spousta lidí nechápe.“

Na pomoc Japonsku
Na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku vyhlási-

ly veřejné sbírky čtyři organizace, kterým lze zasílat fi-
nanční částky jak na účet, tak prostřednictvím dárcov-
ské SMS. Cena jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá 
sbírka 27 Kč.

Charita ČR
dárcovská SMS ve tvaru DMS CHARITACR 
na číslo 87777
účet: 55660022/0800, variabilní symbol: 135

Armáda spásy
dárcovská SMS ve tvaru DMS_ARMADASPASY 
na číslo 87777
účet: 475 335 533/0300, variabilní symbol: 222

Český červený kříž
dárcovská SMS ve tvaru DMS CCK na číslo 87777
účet: 222826/5500, variabilní symbol: 999

Adra
dárcovská SMS ve tvaru DMS_ADRA na číslo 87777
účet: 40284028/0300, variabilní symbol: 394.

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,

také Vás někdy napadne, že demokra-
cie je náročná věc a že je třeba mít hodně 
trpělivosti a tolerance k názorům dru-
hých? Naštěstí mám dostatečný trénink 
z neziskového sektoru, který je názorově 
hodně roztříštěný. Což by tolik nevadilo, 
kdybychom se pak byli schopni domluvit 

na společných pri-
oritách. Zatím nám 
to moc nejde a tak 
prestiž neziskové-
ho sektoru v očích 
veřejnosti není ta-
ková, jak bychom si 
představovali.

Březen byl pro 
mne z pohledu 
tolerance celkem 
náročným měsí-

cem. Abyste mi rozuměli, uvedu alespoň 
dva příklady. Prvním je kauza studentky 
Kláry Burešové, která podala k ústavnímu 
soudu stížnost na sčítání lidu. Co bychom 
za to v neziskovém sektoru dali, kdyby nás 
- neziskové organizace - Český statistický 
úřad sečetl a ještě byl schopen zveřejnit, 
kolik činí průměrná mzda v neziskové 
organizaci, kolik firem a jednotlivců a v ja-
kých sumách podporuje neziskové orga-
nizace, kolik lidí v nich pracuje a podobně. 
Otázkou je, proč se daná studentka potře-
bovala zviditelnit a kdy o ní ještě uslyšíme.

Druhá zpráva mě stála ještě větší výdej 
energie, abych zůstal tolerantním. Věděli 
jste například, že žijeme v zemi, kde vězni 
mají nárok na nerušený osmihodino-
vý spánek? Jak můžeme pak chtít, aby 
si veřejnost vážila pozitivních vzorů? Ve 
všem lze ale najít něco dobrého. Jak vidí-
te, pokud chcete, dá se prosadit cokoliv. 
I do legislativy. Škoda, že při prosazovaní 
a rozhodování často nepoužíváme selský 
rozum.

Třeba jej začneme používat v nezis-
kových organizacích a nejen to. Možná 
budeme intenzivně prosazovat věci, na 
kterých nám záleží a které hlásají mnohé 
neziskové organizace ve svých posláních. 

Věřím, že v dubnovém zpravodaji na-
leznete něco, co Vám bude k užitku. Byl 
jsem u rozhovoru s Rudolfem Chladem, 
bývalým ředitelem Horské služby a sou-
časným poslancem. Doporučuji. Na více 
tipů už bohužel nezbývá místo, určitě si 
vyberete sami. 

Přeji Vám všem dostatek času na pří-
pravu na Velikonoce a samozřejmě spoko-
jené svátky!

Stále na vlastní tolerantnosti pracující
MAREK ŠEDIVÝ,

PREZIDENT AVPO

Dokažte dárcům a veřejnosti, že 
nemáte co skrývat. Poskytněte o sobě 

transparentní data 

Získejte zajímavé slevy. 
Staňte se členem Asociace 

veřejně prospěšných organizací. 
Přihlaste se na www.avpo.cz 

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) sdružuje a podporuje 
neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost 

a profesionalita. Na konci března 2011 měla Asociace veřejně prospěšných 
organizací 43 členů.

„Zdravotní“ 
neziskovky mohou 
získat investiční 
peníze 
Odbor evropských fondů Minister-
stva zdravotnictví ČR provádí v sou-
časnosti mapování absorpční ka-
pacity. Jednoduše řečeno zjišťuje 
zájem nestátních neziskových orga-
nizací o investiční projekty v oblas-

ti prevence zdravotních rizik osob 
ohrožených sociálním vyloučením 
z důvodu dočasného nebo trvalého 
zdravotního omezení, včetně pod-
pory zdravého životního stylu. 
Zájem je možné projevit do 
15. dubna 2011. Dotazník a po-
drobné informace jsou ke stažení 
na:  http://www.neziskovky.cz/cla-
nek/1591/0/home/zdravotni-ne-
ziskovky-mohou-ziskat-investicni-
penize/ 

http://www.neziskovky.cz/clanek/1591/0/home/zdravotni-neziskovky-mohou-ziskat-investicni-penize/
http://www.neziskovky.cz
http://www.avpo.cz
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Navrhněte, kdo 
si zaslouží cenu 
Josefa Vavrouška

Nadace Partnerství a Nadace Charty 
77 vyhlašují již 15. ročník Ceny Josefa 
Vavrouška, která oceňuje ty, jež jdou 
příkladem ostatním tím, co dělají pro 
zlepšení životního prostředí. „Cena není 
omezena profesí ani věkem, může ji 
získat zasloužilý profesor stejně jako 
mladý nadšený ochranář, úředník nebo 
právník. V loňském roce ji například 
obdržel místostarosta z Horního Jiřetína 
Vladimír Buřt,“ uvádí ředitel Nadace 
Partnerství Miroslav Kundrata. Způsob 
nominace je jednoduchý, vyplňuje 
se on-line na webových stránkách 
Nadace Partnerství www.nadace-
partnerstvi.cz/vavrousek. Uzávěrka je 
30. dubna. Slavnostní vyhlášení 
proběhne v červnu, kdy obě nadace 
odmění laureáta čestným diplomem, 
umělecky ztvárněnou cenou a 50 tisíci 
korunami.

EVA KSIĄŻCZAK, 
NADACE CHARTY 77

Čeho jsme dosáhli, kam 
směřujeme...

Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA – 
Národní dobrovolnické centrum zvou 
na mezinárodní konferenci u příležitosti 
Evropského roku dobrovolných činností 
na podporu aktivního občanství s náz-
vem Dobrovolnictví – opora občanské 
společnosti - Čeho jsme dosáhli, kam 
směřujeme..., která se bude konat 
v Kroměříži – městu památek UNESCO 
– 9. a 10. května 2011 v Arcibiskup-
ském zámku. Námětem konference 
jsou tato témata: formy komunitního 

dobrovolnictví v ČR i v zahraničí, 
motivace občanů, organizací i obcí 
k podpoře dobrovolnictví, pestrost 
a mnohostranná užitečnost dobrovol-
nictví, sdílení zkušeností, zhodnocení 
legislativy, včetně podnětů pro další 
rozvoj dobrovolnictví. Přihlášku na-
jdete na www.unesco-kromeriz.cz, 
www.hest.cz a www.dobrovolnik.cz.

JIŘÍ TOŠNER, HESTIA, O.S.
FOTO: EVA PAVLATOVÁ

Cena nadace ERSTE 
za přínos sociální 
integraci 2011

Letošní soutěž o Cenu nadace 
ERSTE za přínos sociální integraci byla 
náročnější než v předchozích letech, 
protože se v ní sešlo více než 1850 
projektů z 12 zemí. Po hodnocení 
zůstalo 133 finalistů. „Výběr je pro nás 
vždy obtížný, protože se do soutěže hlásí 
mnoho dobrých projektů zabývajících 

se otázkami sociální integrace,“ uvedl 
Dejan Petrovic, projektový manažer 
Ceny nadace ERSTE. „V době krize 
musely neziskové organizace do hloub-
ky přezkoumat a přetvořit svoji náplň 
a nalézt alternativní způsoby finan-
cování, aby byly schopny pokračovat 
v poskytování pomoci lidem, kteří jsou 
na okraji společnosti, a v práci na jejich 
integraci. V dnešních těžkých časech 
se organizace musí snažit o inova-
tivnost a o nový, tvořivý přístup ke svým 
tématům, aby dosáhly svých cílů.“

Tým odborníků procestuje od 
15. března do 30. dubna všechny země 
a seznámí se s projekty, aby je mohl 
prezentovat mezinárodní porotě, která 
vybere 30 vítězů. 

ANNA DAVIDOVÁ,
PLEON IMPACT

Cena Olgy Havlové 2011
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové vyhlásil 17. ročník Ceny Olgy 
Havlové a vyzývá veřejnost, aby do 
30. dubna navrhovala kandidáty - 
osobnosti, které navzdory svému zdra-
votnímu handicapu pomáhají ostatním. 
O výběru laureáta rozhodne porota 

Nadace Olgy Havlové a slavnos-
tní vyhlášení se uskuteční 23. května 
v budově ČSOB v Radlicích. „Za tu 
dlouhou řadu let jsme cenu udělili mno-
ha vynikajícím lidem,“ říká MUDr. Mile-
na Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové. „Lidem na vozíku, 
kteří pracují pro vozíčkáře, neslyšícím, 
kteří prosazují začlenění neslyšících, 
starším lidem, kteří svůj volný čas 
věnují seniorům, ale též nevidomým, 
lidem s duševními onemocněními, 
s mentálním postižením i s onkolo-
gickými onemocněními. Máme štěstí, 
že je můžeme potkat a že jejich příběh 
můžeme sdělit ostatním.“ Podrobné in-
formace jsou uvedeny na www.vdv.cz.

MONIKA GRANJA,
VÝBOR DOBRÉ VŮLE - 

NADACE OLGY HAVLOVÉ

FOTO: VDV

Charta sociálního 
podnikání s MPSV 
navázaly dlouhodobou 
spolupráci

V rámci již třetího pracovního setkání 
příprav 1. etapy změn týkajících se 

zaměstnávání zdravotně postižených 
mezi zástupci Ministerstva práce 
a sociálních věcí a členy Charty sociál-
ního podnikání došlo k finalizaci řady 
návrhů Zákona o zaměstnanosti, mezi 
něž patří:

Náhradní plnění bude zachováno. 
Na jednoho zaměstnance se ZP bude 
možno potvrdit ročně objem 35 násob-
ku průměrné mzdy, tedy cca 800 000 
Kč. 

Dojde k zachování příspěvku na 
chráněné pracovní místo na otevřeném 
i chráněném trhu práce. Nárokový 
příspěvek se bude skládat ze dvou 
částí, a to ve výši 75 % skutečně 
vynaložených mzdových nákladů, 
maximálně do 6000 Kč měsíčně 
a nárokového příspěvku až do výše 
4000 Kč měsíčně na další náklady spo-
jené s provozem tohoto místa.

Otevřené k dalšímu jednání prozatím 
zůstávají navrhované změny statutu 
osoby zdravotně znevýhodněné. 

Tyto změny jsou součástí doku-
mentu, který oficiálně podepsali za 
MPSV náměstek Karel Machotka a Petr 
Herynek pověřený k jednání Chartou 
sociálního podnikání. Svým podpisem 
tento dokument také stvrdil zástupce 
Národní rady zdravotně postižených 
Václav Krása. 

HANA POTMĚŠILOVÁ, 
NFOZP

Nová příležitost pro 
mateřské školy

Nadace PROMĚNY vyhlašuje první 
grantovou výzvu v novém programu 
Zahrada hrou. Mateřské školy v Praze 
a Středočeském kraji mohou do 
10. května žádat o kompletní proměnu 
své zahrady. Vybraný projekt nadace 
podpoří grantem do výše 2 mil. Kč. 
„Chceme vybraným školám nabídnout 
možnost kompletní obnovy jejich za-
hrady a vytvoření funkčního prostoru, 
který bude splňovat nároky běžného 
provozu, a současně bude inspirativním 
místem pro rozvoj dětí,“ přibližuje 
záměry nadace její ředitelka Gabriela 
Navrátilová. „Každá Zahrada hrou bude 

vznikat ve spolupráci se zkušenými 
architekty a výtvarníky, kteří ve svých 
návrzích vyjdou z pečlivého poznání 
daného prostředí,“ doplňuje ředitelka. 
Vybudování samotné zahrady bude 
předcházet komunikace a práce s je-
jími uživateli, tedy dětmi i jejich učiteli. 
Řešení prostoru by tak mělo odrážet 
běžný život školy a reálné možnosti 
další udržitelnosti nové zahrady. Další 
podrobnosti najdete na www.nadace-
promeny.cz nebo na vyžádání. 

PETRA HRUBOŠOVÁ,
 NADACE PROMĚNY 

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

aktuality
ČSOB Nadační 

program 
vzdělání 

vyhlašuje 
granty

Strategickým tématem 

Společenské odpovědnosti ČSOB 

je vzdělávání 

a zvyšování finanční gramotnosti 

u české veřejnosti, u dospělých 

i u dětí. ČSOB Nadační program 

vzdělání podporuje filantropické 

projekty na téma Finanční gramot-

nost a podporuje získat vzdělání 

zdravotně a sociálně handicapo-

vaným dětem.

ČSOB vyhlašuje grantové 

řízení ČSOB Nadačního programu 

vzdělání. Hledají se filantropické 

projekty, jejichž cílem je zvýšení 

finanční gramotnosti u české 

veřejnosti, 

u dospělých i u dětí. 

V rámci grantového řízení bude 

uděleno 1 000 000 Kč. Jeden pro-

jekt může být podpořen maximální 

částkou 350 000 Kč. Projekt musí 

být realizován na území České 

republiky a doba realizace může 

být nejdéle jeden rok.

Termín uzávěrky přihlášek je 

30. dubna.

Více informací ke grantovému 

řízení 2011: 

http://www.csob.cz/cz/Csob/

O-CSOB/Spolecenska-odpoved-

nost/Nadacni-program-vzdelani/

Stranky/defalt.aspx

Informace o Společenské 

odpovědnosti ČSOB: 

http://www.csob.cz/cz/Csob/

O-CSOB/Spolecenska-odpoved-

nost/Stranky/default.aspx 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Nadacni-program-vzdelani/Stranky/defalt.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Stranky/default.aspx
http://www.nadace-partnerstvi.cz/vavrousek
http://www.nadace-partnerstvi.cz/vavrousek
http://www.nadace-partnerstvi.cz/vavrousek
http://www.unesco-kromeriz.cz
http://www.hest.cz
http://www.dobrovolnik.cz
http://www.vdv.cz
http://www.nadace-promeny.cz
http://www.nadace-promeny.cz
http://www.nadace-promeny.cz
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kurzyotevřené
Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na duben – květen 2011
8. 4. 2011  Marketing pro 
neziskovky - Bc. Zdena Nosková
Marketing není jen prodej. Objev-
te přitažlivost a účelnost marketingu 
a jeho důležitost pro správné a zdra-
vé fungování vaší organizace. Může-
te posílit dovednosti v oblasti marke-
tingu (tvorba marketingové strategie, 
plánu a marketingového mixu), nau-
čit se efektivně využívat zdroje v or-
ganizaci a motivovat spolupracovníky 
k marketingovému myšlení. Poté budete 
moci zajistit zdroj financí nezávislý na do-
tacích a grantech a zvýšit finanční příjmy 
organizace prostřednictvím prodeje pro-
duktů a služeb. Myslíte-li v první řadě na 
lidi a jejich potřeby, nebude vám ani mar-
keting cizí. Bližší informace: http://nezis-
kovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4043.html

11. 4. 2011  Klíčové organizační 
procesy v neziskové organizaci 
- Mgr. Petr Vrzáček
Systematické řízení neziskové organi-
zace vyžaduje umění rozpoznat přítom-
nost a kvalitu nejdůležitějších organi-
začních procesů potřebných pro zdárný 
chod organizace. Seznamte se s aktuál-
ními trendy v řízení organizačního rozvo-
je neziskové organizace - se sekvenčními 
(plánování, organizování, personální ří-
zení, vedení, kontrolování) a paralelními 
(analyzování, rozhodování, implemen-
tování, kontrolování) řídícími procesy 
a s procesními analýzami. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4029.html

12. – 13. 4. 2011  Umění říci NE…
-  Blanka Junová
Pro ty, kteří zjistili, že je pro ně těžké ří-
kat NE, je určen kurz, který vám pomů-
že umět si vytvořit prostor pro sebe 
sama a skrze tento prostor pak komu-
nikovat s ostatními dle své svobod-
né vůle. Seznámíte se s asertivitou 
a pojmy jako jsou popření, manipula-
ce, vzorce chování, pasivita, naučený 
altruismus, umění dávat, sebepoznání, 
měkké dovednosti apod. Seminář je in-
teraktivní, veden formou zážitkové pe-
dagogiky. Vlastní aktivita a procvičová-
ní technik převažuje nad jednostranně 
prezentovanou teorií; cvičení vychází 
z potřeb účastníků. Velký důraz je kla-
den na uplatnění nových poznatků 
v reálném životě. Za každým NE se totiž 
skrývá ANO. Objevit ho a naučit se jej ko-
munikovat znamená stát se tvůrcem své-
ho života. Bližší informace: http://nezis-
kovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4496.html

13. 4. 2011 Práce se správní radou 
- Ing. Marek Šedivý
Součástí stabilní neziskové organiza-
ce je funkční správní rada. Kurz urče-
ný pro ředitele obecně prospěšných 
společností, nadací a nadačních fon-

dů, pro členy správních rad NNO, 
ale i pro všechny, kteří přicházejí 
do kontaktu se správní radou, pomů-
že jasně stanovit povinnosti správní 
rady a ředitele, uvědomit si roli ve 
vztahu ke správní radě nebo ředite-
li organizace, nalézt osobní plán pro 
další práci se správní radou nebo ře-
ditelem organizace a získat podklady 
pro jasné nastavení „náplně práce“ pro 
členy správní rady a ředitele. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4517.html

14. – 15. 4. 2011 Vedení procesu 
tvorby strategického plánu 
v neziskové organizaci 
- Ing. Pavel Němeček
Workshop vám pomůže ke zvýšení 
schopnosti vést proces tvorby strate-
gického plánu v neziskové organizaci. 
Ujasníte si techniky zapojování týmu do 
tvorby strategického plánu, kolik času 
na proces tvorby budete potřebovat 
a jak řídit procesy po vytvoření základní-
ho dokumentu. Seznámíte se s praktic-
kými ukázkami dílčích výstupů již zpra-
covaných strategických plánů různých 
typů neziskových organizací. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4515.html

15. 4. 2011 Interpretace místního 
dědictví v praxi 
- Ing. Ladislav Ptáček
Průvodci, pracovníci turistických cen-
ter, tvůrci minimuzeí, naučných ste-
zek, propagačních turistických tisko-
vin a webů se mohou naučit efektivně 
a poutavě prezentovat místní paměti-
hodnosti, přírodní krásy, tradice, pří-
běhy, pochopit chování návštěvníků 
a vylepšit si práci s nimi. Najděte ne-
obyčejné příběhy obyčejných míst 
a lidí. Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4420.html

19. 4. 2011 Individuální fundraising 
- Bc. Hana Prchalová
Nabízí se vám nahlédnutí do skry-
tých pokladnic. Získejte přehled jed-
notlivých metod individuálního dár-
covství, nastartovat jeho plánování, 
odhalit použitelné metody s ohledem 
na klienty organizace či uživatele je-
jich služeb a připravit se na pozitivní 
i negativní stránky individuálního fun-
draisingu. Využijte individuální fundrai-
sing právě ve vaší organizaci a odkryjte 
nové výzvy. Bližší informace: http://ne-
ziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4158.
html

26. 4. 2011 Logický rámec projektu 
- Bc. Jan Mrkvička
Naučte se formulovat smysluplné 
a efektivní projekty, kterým porozu-

mí donátoři. Na teoretických příkla-
dech i z praktických ukázek zjistíte, 
že logický rámec není tabulka, ale dů-
ležitý nástroj pro formulaci, řízení 
i hodnocení projektu. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4408.html

27. – 28. 4. 2011 Příprava projektů 
a psaní žádostí o grant včetně 
strukturálních fondů EU 
- Mgr. Jan Horký
Dvoudenní interaktivní semi-
nář vám pomůže orientovat se 
v obecných zásadách projektové-
ho řízení, získat základní přehled 
a informace o strukturálních fondech 
pro období do roku 2013, osvojit si svo-
je dovednosti v sestavování projektů fi-
nancovaných ze strukturálních fondů 
EU. Výklad bude kombinován s interak-
cí, diskusí, příklady z praxe a řešením 
modelových příkladů. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4329.html

28. – 29. 4. 2011  Základy argumen-
tace a vyjednávání 
- PaedDr. Olga Medlíková
Interaktivní seminář vám pomůže identi-
fikovat vlastní slabá a silná místa v argu-
mentaci a jednání, pochopíte rozdíl ve 
váze argumentů, uvědomíte si, jak s nimi 
pracovat, posílíte si argumentační réto-
riku, vyzkoušíte vyjednávací dovednosti 
a získáte k nim zpětnou vazbu. Zároveň 
si budete moci rozvinout schopnost jed-
nání s různými komunikačními typy. Vět-
šina problémů, které jste schopni přesně 
definovat, je už částečně vyřešena. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4269.html

3. 5. 2011 Chci umět přijímat a dá-
vat zpětnou vazbu 
- Jana Tikalová, M.A.
Chcete získat přehled získat přehled 
o tom, co je zpětná vazba a poznat její 
podstatu? Budete pracovat s různý-
mi technikami dávání a přijímání zpět-
né vazby. Poznáte, že důležitější je JAK 
zpětnou vazbu dát nebo přijmout, než-
li komu a kdy. Interaktivními metoda-
mi si procvičíte, jak na to, asertivně 
a efektivně. Zjistíte, jak funguje zpětná 
vazba a jaké má dopady na efektivitu 
práce a motivaci jednotlivce. Kurz posí-
lí i vaše sebevědomí a motivaci k práci. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4348.html

4. – 5. 5. 2011 Individuální plánová-
ní v pečovatelských službách 
- Bc. Marcela Hauke (NOVINKA)
Především pracovníkům v přímé péči 
a sociálním pracovníkům pomůže tento 
seminář pochopit princip individuálního 
plánování s ohledem na práci se senio-
ry, požadavky zákona o sociálních služ-
bách a inspekcí k individuálnímu pláno-
vání, jak plánovat s uživateli s demencí, 
s uživateli s opatrovníkem, jak plánovat, 
pokud uživatel plánování odmítá. Dozví-
te se o struktuře rozhovoru s uživatelem 
za účelem sestavení individuálního plá-
nu, o zjišťování jeho potřeb, rozhovory si 
nacvičíte. Poznáte metody práce, co je 
osobní cíl, jaké podmínky musí splňovat, 
jak jej lze naplňovat, jak jej stanovovat,  
ale také, kdo je klíčový pracovník, jaké 
má kompetence a jak vést dokumenta-
ci o individuálním plánování. Poté se už 
nebudete bát inspekcí a s lehkostí si bu-
dete vytvářet individuální plány. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4500.html 

Staňte se spolutvůrci našich kurzů!Staňte se spolutvůrci našich kurzů
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? Co se potřebujete dozvědět 

nejvíce? Návrhy zasílejte poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., 

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem KURZY) 

  nebo e-mailem na adresu: pavlatova@neziskovky.cz

MMOOODDEERRNNNNÍÍ
EFFEEKKKTTIVVNNÍÍÍEFFEKKKTTIVVNN

Mimořádná cena

za osobu150 Kč

http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4043.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4029.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4496.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4517.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4515.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4420.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4158.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4408.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4329.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4269.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4348.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4500.html
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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kalendář akcí
Veletrh Evolution - sekce 
neziskových organizací
Kdy: 8. - 10. 4. 2011
Kde: Výstaviště, Praha
Pořadatel: Felicius Media
Letos poprvé bude otevřena sekce pro 
neziskové organizace. V pátek 8. 4. 
v 11.00 proběhne konference o legis-
lativě NNO a týž den v podvečer dis-
kuse o historii a významu altruismu 
a asketismu v Čechách, věnovaná 
800. výročí narození sv. Anežky. Nezis-
kové organizace mají možnost umístit 
zde informační stánek a vystavovatelé 
z neziskového sektoru mají možnost 
využití seminární místnosti pro vzdě-
lávací semináře, což je bonus zdarma. 
Formou přednášky či workshopu zde 
můžete prezentovat svou organizaci, 
a především její inovativní charakter, 
vzdělávací aktivity, metody osobnost-
ního a profesního růstu, rozvoj sociál-
ního podnikání apod. Obecněji zamě-
řené přednášky je možno prosadit i na 
otevřené pódium, kde je větší kapaci-
ta posluchačů. Účast na seminářích 
jiných organizací je pro vystavovatele 
přednostní a rovněž zdarma. 
Více informací: 
http://www.veletrhevolution.cz

Lenost
Kdy: 8. - 10. 4. 2011
Kde: Zámek Kačina, Středočeský kraj
Pořadatel: Hnutí Brontosaurus
Lenost - aneb cesta do kraje, kde lé-
tají pečení holubi do pusy. V sobotu 
dopoledne práce v zámeckém parku, 
převážně vyřezávání náletu a další po-
vinnosti spojené s přetvářením džung-
le v park. Sraz: pátek v 19. hod. na za-
stávce Hlízov (kousek od Kutné Hory) 
konec: neděle okolo poledne. Uby-
tování: na zámku, ale přesto s sebou 
karimatku, spacák (v zámku je trochu 
chladno a prašno).
Více informací: http://lukov.bronto-
saurus.cz/plan_akce.php 

Celodenní konference na téma 
Nelegální migrace
Kdy: 12. dubna 2011 
Kde: Polský institut, Karlova 27, Pra-
ha 1
Pořadatel: Sdružení pro integraci 
a migraci, Multikulturní centrum Praha 
a Organizace pro pomoc uprchlíkům.
Konference pro širokou odbornou 
i laickou veřejnost obsahuje veřejnou 
prezentaci výsledků ze společného 
dvouletého projektu Regularizace jako 
jeden z nástrojů v boji proti nelegální 
migraci, podpořeného z prostředků 
Evropského sociálního fondu. Akce 
je rozdělena do tří tematických pane-
lových diskusí, zaměřených na otáz-
ky nelegálního zaměstnávání, přístu-
pu nelegálních migrantů ke zdravotní 
péči a sociálním právům a na proble-
matiku vyhoštění v kontrastu s právem 
nelegálních migrantů na rodinný život. 
Vedle zástupců českých nevládních 
organizací zasednou v jednotlivých 
panelech také hosté ze zahraničních 
partnerských organizací ze Španělska 

a Portugalska a dále představitelé od-
povědných českých státních orgánů. 
Součástí konference bude zveřejnění 
výsledků z dotazníkového šetření mezi 
nelegálními migranty v ČR a promítnu-
tí ilustračních videí s příběhy nelegál-
ních migrantů v EU, natočených pro 
nadnárodní organizaci Médecins du 
Monde.
Více informací: http://www.uprchlici.
cz/cs/aktivity/regularizace.html, 
kontaktní osoba: Eva Valentová 
valentova@refug.cz

PC kurz pro seniory - mírně 
pokročilé - II. turnus
Kdy: 12. - 15. 4. 2011
Kde: Hradec Králové
Pořadatel: Biskupství královéhradecké 
- Diecézní centrum pro seniory
Během kurzu proběhnou čtyři setkání 
v PC učebně Biskupského gymnázia 
Bohuslava Balbína s lektorem Mgr. Lu-
kášem Janečkem. Cena: 350 Kč/kurz/
os. Informace a přihlášky: Biskupství 
královéhradecké, Diecézní centrum 
pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové, tel.: 495 063 661, e-
mail: dcs@diecezehk.cz
Více informací: http://www.dcshk.cz

V paměti synagogy - Jak se slaví 
židovské Velikonoce?
Kdy: 13. - 15. 4. 2011
Kde: Cheb, Karlovarský kraj
Pořadatel: Občanské sdružení 
BALIME
Již potřetí bude v Chebu Jaroslav 
Achab Haidler - odborník na hebrej-
štinu a judaismus. Oslavíme s ním 
ukázkovou Sederovou hostinu (13. 4. 
od 18.00 hod.) a další dny odpoled-
ne (14. a 15. 4. od 15.00 hod.) si na 
workshopech můžete vyzkoušet psa-
ní hebrejských znaků a nechat si při-
blížit jejich symboliku. Co se bude dít: 
Praktická ukázka pesachového obřadu 
– vede Chasidský Žid Jaroslav Achab 
Haidler. Vysvětlení symboliky jednotli-
vých chodů a obřadu, co znamená ko-
šér a společné minihodování. Worsk-
hop na zahradě knihovny – hebrejské 
znaky a jejich psaní, audio vizuální in-
teraktivní čtení knihy pesachových pří-
běhů, ochutnávka pokrmů pesachové 
večeře.
Více informací: 
http://www.medialnicentrum.eu

Filmový klub Muzea Říčany potřetí 
- Všichni dobří rodáci
Kdy: 13. 4. 2011, 19.30 hod.
Kde: Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, 
Říčany u Prahy
Pořadatel: Muzeum Říčany a RealFilm
Všichni dobří rodáci jsou mozaikovým 
příběhem o poválečném životě jedné 
jihomoravské vesničky v režii Vojtěcha 
Jasného. Věděli jste, že důležitou roli 
při obsazování filmu sehrála numerolo-
gie? V hlavní roli filmu se objevil náš 
vzácný říčanský soused Radoslav Brzo-
bohatý a dále uvidíte Waldemara Ma-
tušku, Ladislava Menšíka nebo Vlasti-
mila Brodského. Vstupné 65 Kč.

Více informací: http://www.ricany.cz/
org/muzeum/akce.php

Oslavte s námi Den země 
v Říčanech!
Kdy: 17. 4. 2011, 15.00 hod.
Kde: louka u říčanské hájovny, Světice, 
Středočeský kraj
Pořadatel: Ekocentrum Říčany
Netradiční odpoledne a večer pro děti 
i dospělé – hry a soutěže pro děti, ru-
kodělné dílny pro dospělé (plstění, 
pletení pomlázek, hanácké kraslice 
– s sebou nezapomeňte vyfouknutá 
obarvená vejce), prezentace a aktivity 
lesního klubu Pramínek v tee-pee, živá 
hudba a divadelní představení, podve-
černí táborák s opékáním dobrot, od 
19 hodin Večer s netopýry. Vstupné 
dobrovolné.
Více informací: 
http://www.ekoricany.org

Pavel Husička
Kdy: 19. 4. - 14. 5. 2011
Kde: Studio Citadela, Klimentská 16, 
Praha 1 
Pořadatel: Studio Citadela
Vzpomínková výstava nejen ve foto-
grafiích na světoznámého jazzového 
trumpetistu, kterou pořádají přátelé 
z ulice Klimentská, kde tento vzácný 
člověk a muzikant žil.
Více informací: 
http://www.studiocitadela.cz 

Dílna S chutí do zdravé výživy
Kdy: 19. 4. 2011
Kde: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 
602 00, Brno
Pořadatel: EkoCentrum Brno
Bulgur, špalda, cizrna, miso, kombu... 
Chodíte kolem zdravé výživy, ale neví-
te, jaké potraviny si koupit a jak je při-
pravit? Vyzkoušíte si různé způsoby je-
jich úpravy. Účastnický poplatek: 200 
Kč, lektorka: Renata Čiháčková, propa-
gátorka zdravé výživy a provozovatelka 
prodejen zdravé výživy. Na dílnu je tře-
ba se předem přihlásit!
Více informací: http://www.ecb.cz 

Velikonoční rukodělná dílna - 
Drátovaná vejce
Kdy: 20. 4. 2011, 18.00 hod.
Kde: Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, 
Říčany u Prahy
Pořadatel: Muzeum Říčany
Vyzkoušíme si zdobení vajíček pomo-
ci drátků. Dílnu povede lektorka Rená-
ta Schnablová. S sebou nezapomeň-
te vyfouknutá vejce. Přihlašujte se na 
telefonu 323 603 161, 605 169 533 
nebo na e-mailu marie.machova@mu-
zeum.ricany.cz. Vstupné 70 Kč. 
Více informací: http://www.ricany.cz/
org/muzeum/akce.php

Podrobnější informace a další akce na-
jdete v Kalendáři akcí na http://nezis-
kovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci

Představte se!
Jedním z bonusů členů AVPO je možnost prezentovat pořádanou akci v našem 
informačním servisu a na stránkách zpravodaje. 
Informace zasílejte poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 
110 00 Praha 1 (dopis označte heslem AKCE) nebo e-mailem 
na adresu: pavlatova@neziskovky.cz
Vybrané projekty zveřejníme v kalendáři akcí.

http://lukov.brontosaurus.cz/plan_akce.php
http://www.uprchlici.cz/cs/aktivity/regularizace.html
http://www.ricany.cz/org/muzeum/akce.php
http://www.ricany.cz/org/muzeum/akce.php
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://www.ecb.cz
mailto:marie.machova@mu-zeum.ricany.cz
mailto:marie.machova@mu-zeum.ricany.cz
mailto:marie.machova@mu-zeum.ricany.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.veletrhevolution.cz
mailto:valentova@refug.cz
mailto:dcs@diecezehk.cz
http://www.dcshk.cz
http://www.medialnicentrum.eu
http://www.ekoricany.org
http://www.studiocitadela.cz
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„Lobbování znamená soustav-
né prosazování skupinových zájmů 
zejména v médiích, na veřejnosti, 
u orgánů státu a jeho 
představitelů,“ vysvět-
luje princip lobbin-
gu ředitel agentury 
Commservis.com To-
máš Zdechovský, kte-
rý téměř patnáct let 
pomáhá neziskovým 
organizacím s jejich 
prezentací. A jakým 
způsobem fungu-
je v České republice 
lobbing v neziskovém 
sektoru, v němž je podle OECD za-
městnáno 5 - 7 % populace? 

Lobbing není nic 
špatného

Interpretace pojmu neziskové or-
ganizace není tak přímočará, jak by 
se mohlo zdát. Je totiž nutné mít na 
zřeteli, že tato „neziskovost“ nespočí-
vá v tom, že organizace netvoří zisk ze 
své činnosti, ale v tom, že vytvořený 
zisk se znovu vrací do hlavní činnosti 
a není rozdělován individuálním vlast-
níkům společnosti. V dnešní době se 
tedy jako synonymum pro nevládní 
neziskovou organizaci vžívá pojem ob-
čanská společnost. 

„Neziskové organizace mohou fi-
nanční prostředky pro svou obecně 
prospěšnou činnost systematicky zís-
kávat mnoha způsoby. Nejčastěji se 
ale spoléhají samy na sebe nebo na 
pomoc státu či místních orgánů. Vzdě-
lání ve sféře fundraisingu, vztahů s ve-
řejností a lobbingu tedy považuji v ne-
ziskovém sektoru za nepostradatelné,“ 
vysvětluje Tomáš Zdechovský. 

Zpráva o stavu neziskového sektoru 
v České republice za rok 2009 uvádí, 
že občanské organizace stále silněji 
vnímají význam public relations jako 
nástroje dlouhodobé udržitelnosti. 
Zpráva dále akcentuje fakt, že nezisko-
vé organizace obecně nevnímají lob-
bing jako svoji prioritu a nemají v této 
oblasti jasně vypracovanou strategii 
a pravidla. Z toho vyplývá, že tyto insti-
tuce většinou nejsou schopny své zá-
měry správně prezentovat. Jaké jsou 
tedy zásady efektivního lobbingu?

Správně zapůsobit
Dvěma zásadními faktory ovliv-

ňujícími proces boje za zájmy určité 
skupiny jsou časové omezení a jasná 
struktura. Lobbovaný nemá mnoho 
času, téma musí být vždy prezentová-
no stručně a jasně. Zásadní je vzbu-
dit dojem, že víme, o čem hovoříme, 
a naše řeč musí být organizovaná přes-

ně a výstižně. Jedině tak se z lobbingu 
stane efektivní způsob jednání se zá-
kazníkem a nástroj k prosazení skupi-

nově sdílených vizí. Klíčovou roli hraje 
příprava projektu, jelikož šance pře-
svědčit je většinou jen jedna. Naopak 
co se týče variant programu, je lepší 
připravit jich více a reagovat na aktu-
ální podněty lobbovaného. Ústřední 
schopností v procesu lobbingu je tedy 
naslouchání obchodnímu partnerovi 
a umění vyjednávat.

S politiky je potřeba 
se setkávat

Časté chyby se dopouští neziskové 
organizace tím, že se nechtějí s po-
litiky potkávat. Mají pro to nerůzněj-
ší odůvodnění. Nicméně státní i sou-
kromé finance jsou s politikou běžně 
propojeny. „Neziskové organizace se 
musí naučit lobbovat i v politice, pro-
tože když je nikdo nezná, nemůže jim 
nikdo dát na jejich činnost peníze. Nej-
častější způsob lobbingu jsou pozván-
ky na akce,“ vysvětluje ředitel Comm-
servis.com Zdechovský. „V zahraničí 
jsou neziskové organizace největšími 
lobbisty. Jen tak mohou přečkat dobu 
ekonomické krize.“

Lobbování. Ne 
korupce!

Záměrné ovlivňování ale může 
snadno přejít v korupci, tedy 
zneužívání svěřené pravomoci 
k soukromému či skupinovému 
prospěchu. Korupce může mít 
různé podoby, jak popisuje Kodex 
lobbistů působících v Evropském 
parlamentu. O nezákonné jednání se 
jedná v případě, že by prosazovaná 
věc neoprávněně zvýhodnila nebo 
naopak poškodila určitou osobu nebo 
skupinu. Pokud by došlo k narušení 
veřejného zájmu a propagovaná 
věc by byla pro funkcionáře osobně 
výhodná. „Nepřípustné dále je, aby 
lobbovaný vyžadoval za prosazení 
určitého záměru protislužbu nebo 
platbu,“ uzavírá Zdechovský.

MARTINA HONSOVÁ, LEKTORKA,
COMMSERVIS.COM, S.R.O.

Lobbing v neziskovém 
sektoru je potřeba jako sůl

Již v antice se poddaní a podřízení snažili ovlivnit rozhodování 
mocnějších ve svůj prospěch, případně ve prospěch své skupiny. 
V současnosti nese efektivní nástroj propagace sdílených zájmů 
označení lobbing.

seriál

Člověka, který se dostane do dluhové 
spirály, však neohrožují pouze samotné 
dluhy, ale i mnoho dalších problémů s tím 
souvisejících. V této situaci nastávají ob-
vykle potíže se zaměstnáním, bydlením, 
hroutí se rodinné vazby a člověk se dostá-
vá do těžkých psychických problémů.

Pracovníci velkého množství organi-
zací se s touto problematikou skrze své 
klienty setkávají a v současnosti je zjiště-
no, že si s takovou situací svých klientů 
neumí v mnoha případech poradit. Práce 
s těmito uživateli služeb je složitá a dlu-
hové poradenství samotné se krystalizu-
je jako specifické a specializované pora-
denství.

Specifika dluhového poradenství
Je jisté, že mnoha pracovníkům nezis-

kových organizací, ale i dalším poskytova-
telům sociálních služeb, chybí i základní 
informace, které se dluhové problemati-
ky týkají. Většina sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách má 
vzdělání převážně humanitního charakte-
ru. V dluhové problematice je však nutné 
orientovat se, alespoň v základních eko-
nomických a právnických výrazech. Po-
kud se zaměstnanci sociálních služeb 
sami neorientují v oblasti, která se dluho-
vé problematiky týká, mohou jen těžko 
orientovat klienta v jeho nelehké situaci.

Druhým aspektem, který ukazuje na 
nutnost vzdělávání sociálních pracovní-
ků, je fakt, že práce s klienty, kteří mají 
dluhy, případně s dluhovými klienty, vyka-
zuje určitá specifika. Je potřeba si uvědo-
mit, že je velmi často frustrující, a proto je 
nutné jasně chápat role a hranice v pro-
cesu práce s dluhy. Profesionální přístup 
je nanejvýš důležitý pro udržení kvality so-
ciální služby.

Seminář poskytne ucelený 
přehled

Ukazuje se, že zde v zásadě chybí teo-
retický přístup, který by byl východiskem 
pro praxi sociálního pracovníka, a že ne-
existuje ucelený systém, který by dával 
jasné informace o dluhové problematice 
a o práci s dluhovými klienty. Mnoho vzdě-
lávacích programů se zabývá pouze dílčí-
mi informacemi. Školení bývají zaměřená 
odborně teoreticky, což může být velmi 
přínosné, ale většinou zde chybí propoje-
ní teoretické základny s praktickým nácvi-
kem práce s klientem. V zásadě lze říci, že 
je potřeba spojit základní znalosti z oblas-
ti financí a práva s dovedností poskytovat 
sociální službu. Absence těchto znalostí 
a dovedností způsobuje nemalé potíže 
pracovníkům, ale nejvíce poškozuje uži-
vatele sociálních služeb. Ti nenacházejí 

profesionální ucelený přístup ke své si-
tuaci.

Na základě praktických zkušeností 
a současně studiem teorie sociální práce 
vznikl seminář, který poskytuje sociálním 
pracovníkům přesné a jasné informace 
z oblasti dluhové problematiky. Učí je 
pracovat s výrazy a se základním práv-
ním zázemím, které k této problematice 
neoddělitelně patří a bez něhož se nelze 
v této oblasti pohybovat. Nejde však o to 
zahltit posluchače zákony a paragrafy, ale 
naučit je porozumět hlavním zákonitos-
tem práva a ukázat jim, jak najít potřebné 
informace dosažitelným způsobem. Na 
tuto základnu pak navazuje druhá, velmi 
důležitá část, a tou je teoretický přístup, 
který je východiskem pro praktický pro-
ces poskytování sociální služby. Tento 
přístup má své základy v terapii realitou, 
jejímž zakladatelem je William Glasser 
a zdá se být velmi vhodným v práci s tě-
mito klienty. 

Hlavní myšlenkou dluhového poraden-
ství, respektive semináře s touto temati-
kou, je naučit účastníky znát a chápat tuto 
problematiku, porozumět její složitosti 
tak, aby byli schopni následně orientovat 
a zplnomocňovat své klienty. Důležitým 
výstupem je také naučit poskytovatele 
služby být empatickým ke klientově situ-
aci, ale nepřebírat jeho zodpovědnost na 
sebe. Je nutné naučit se vysoce profesio-
nálně poskytovat rady, podporu a dávat 
klientovi respektující nikoliv však pečující 
vztah, který by mohl v této oblasti uživate-
le služby poškodit.

KATEŘINA VOSIČKOVÁ,
ODBORNÁ SOCIÁLNÍ PORADKYNĚ 

SE SPECIALIZACÍ V DLUHOVÉM PORADENSTVÍ

Kateřina Vo-
sičková - lektorka 
seminářů zamě-
řených na pro-
blematiku dluhů. 
Má ekonomické 
vzdělání, v sou-
časnosti studuje 
obor sociální a pastorační práce 
na ETF UK v Praze. Mimo jiné ab-
solvovala kurzy Práce s klientem 
v občanské poradně, Dluhová 
problematika v praxi sociálního 
pracovníka, Lektorské dovednos-
ti. Pracovala jako odborný sociál-
ní poradce v občanské poradně a 
podílela se na projektu Dluhové 
poradenství v rámci Asociace OP. 
V současnosti se věnuje financím 
ve státní správě. 

Dluhová problematika 
a poradenství
V současné době se jako o závažném problému, který ohrožuje občany 
sociálním vyloučením, mluví o dluzích a předluženosti. Nejedná se ani 
tolik o celkový objem finančních závazků mezi všemi obyvateli, jako 
o fakt, že mnoho jednotlivců i celých rodin již překročilo rovnovážnou 
situaci ve svých příjmech a výdajích a nejsou tak schopni dostát svým 
závazkům. V takový moment se lidé dostávají do spirály dluhů, na jejímž 
konci může být stav, kdy člověk přichází o všechen majetek, často 
také o svou sociální roli a status, v krajním případě dochází k úplnému 
sociálnímu vyloučení.
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13. 4. 2011 ČSOB Nadační program vzdělání
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3067
Kontakt: csr@csob.cz; 224 114 118
Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

14. 4. 2011 Nadace Partnerství - Pro přírodu 
2011
Oblast podpory: životní prostředí
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3052

Kontakt: ivana.adamkova@nap.cz; 515 903 131
Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno

22. 4. 2011 Úřad městské části Praha-Libuš
Podpora projektů v oblasti kultury, sportu, vol-
nočasových aktivit – Praha-Libuš
Oblast podpory: kultura, volný čas, regionální/ko-
munitní rozvoj, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3077
Kontakt: hajkova@praha-libus.cz
Adresa: K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4

Občanské sdružení
Jak správně registrovat nové občan-
ské sdružení? Jaké kroky je nutné udě-
lat pro registraci? Je nutné ohlásit práv-
ní subjekt u soudu nebo na finančním 
úřadě popřípadě na živnostenském úřa-
dě? Je nutné založit účet, zřídit razítko 
a je nutný vklad?

Odpověď:
Jak vyplývá z § 6 zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o sdružo-
vání občanů“), sdružení vzniká registrací, 
tedy okamžikem, kdy Ministerstvo vnitra 
ČR zaregistruje příslušné občanské sdru-
žení na základě podaného návrhu. Ná-
vrh na registraci společně se stanovami 
občanského sdružení podává přípravný 
výbor. Pokud ministerstvo vnitra nezjistí 
důvod k odmítnutí registrace, provede 
do 10 dnů od zahájení řízení registraci 
a v této lhůtě zašle zmocněnci příprav-
ného výboru jedno vyhotovení stanov, 
na němž vyznačí den registrace, kterým 
je den odeslání. Tento den se potom po-
važuje za den vzniku občanského sdruže-
ní. O registraci se nevydává rozhodnutí 
ve správním řízení, což má dopad např. 
na možnost odvolání či běh souvisejících 
lhůt.
Ministerstvo vede evidenci sdružení a je-
jich organizačních jednotek, které jsou 
oprávněny jednat svým jménem, a dále 
je také povinno zapsat název sdružení, 
datum jeho vzniku a zániku do základní-
ho registru právnických osob, podnika-
jících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci. Občanská sdružení tedy nejsou 
vedena v obchodním či jiném rejstříku, 
který by vedl příslušný soud, vůči soudu 
tedy není nutné provádět žádné kroky.
Z pohledu finančního úřadu je rozhodují-
cí zejména § 33 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „ZSDP“), kte-
rý upravuje registraci daňových sub-
jektů. Poplatník, který obdrží povolení 
nebo získá oprávnění k podnikatelské 
činnosti, je povinen do třiceti dnů podat 
přihlášku k registraci u místně příslušné-
ho správce daně. Pokud ale občanské 
sdružení podnikatelskou činnost vyko-
návat nebude, bude postupovat podle 
§ 33 odst. 2 ZSDP, podle kterého začne-
li poplatník vykonávat činnost nebo po-
bírat příjmy podrobené dani, je povinen 

oznámit tuto skutečnost správci daně 
do třiceti dnů. To má vazbu na specific-
ký způsob zdanění občanského sdružení 
jako poplatníka, který nebyl založen nebo 
zřízen za účelem podnikání, který vychá-
zí zejména z § 18 odst. 3 a 4 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů.
Pokud občanské sdružení bude kromě 
své hlavní činnosti, která vyplývá z jeho 
stanov, vykonávat i jinou činnost, kte-
rá bude vykonávána za účelem dosa-
žení zisku a bude mít charakter živnosti 
v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, potom je nutné k této činnosti získat 
odpovídající živnostenské oprávnění, a to 
podle toho, o jakou živnost se bude jed-
nat. Získání živnostenského oprávnění je 
pak nutnou podmínkou pro vykonává-
ní takového činnosti. Zpravidla se jedná 
o činnosti, které doplňují hlavní nezisko-
vou činnost občanského sdružení, a slou-
ží jako doplňkový příjem finančních pro-
středků pro financování hlavní činnosti.
Pokud je mi známo, žádný právní před-
pis nestanoví povinnost, že by občan-
ské sdružení muselo mít zřízeno bankov-
ní účet a disponovat razítkem, protože 
obecně platí, pokud zvláštní právní před-
pis nestanoví jinak (například náležitos-
ti rozhodnutí v daňovém či správním ří-
zení atd.), otisk razítka není povinnou 
náležitostí účetních či daňových dokla-
dů a podobných listin. Nicméně v obou 
případech se jedná o skutečnosti, které 
významně zjednoduší samotné fungová-
ní občanského sdružení. Jen stěží si lze 
představit, že by všechny platby probíhali 
pouze v hotovosti. 
Zákon o sdružování občanů ani jiný práv-
ní předpis nestanoví povinnost minimál-
ní výše vkladu, jako je tomu např. u ob-
chodních společností a družstev. 
Pokud by občanské sdružení mělo za-
městnance, pak je nutné splnit oznamo-
vací povinnost v souladu s § 25 zákona 
č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeo-
becné zdravotní pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, a dále je povinno se 
přihlásit do registru zaměstnavatelů 
v souladu s § 93 zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů.

ING. ZDENĚK MORÁVEK,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

po
radna Vaše dotazy Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Dne 29. dubna 2011 se v Národní 
technické knihovně v Praze uskuteč-
ní 12. veletrh neziskových organizací 
NGO Market s mottem Udělejte něco 
pro sebe!
Veletrh NGO Market 2011 je jedinečná 
a zároveň největší akce ve střední Evro-
pě, která od svého vzniku v roce 2000 
neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. 

Veletrh neziskových organizací je ur-
čen pro širokou veřejnost. Oslovuje 
studenty a mladé lidi, kteří mají zájem 
aktivně pomáhat v neziskovém sekto-
ru. Maminky zde mohou najít aktivity 
jak pro své děti, tak i pro ně samotné. 
Zaměřuje se na lidi bez práce a inspi-
ruje k aktivnímu a hodnotnému využití 
volného času. Nabízí možnost uplatně-
ní se v této oblasti nejen lidem v pro-
duktivním věku, ale také seniorům
s nabídkou oboustranně přínosné spo-
lupráce na projektech nevládních orga-
nizací. Speciální program je připraven 
pro školy. 

Neziskovým 
organizacím 
bude na veletr-
hu umožněno 
navázat nová, 
přínosná part-
nerství, budou 
mít prostor zaujmout a oslovit sponzo-
ry a dobrovolníky, zvětší se šance na 
získání nových vědomostí potřebných 
pro úspěšné vedení vlastní organizace. 
Pro potencionální dárce, donátory či 
podporovatele půjde o vzácnou šanci 
jak si „najít svoji neziskovku“.

Novinkou letošního veletrhu je rozšíře-
ní doprovodných aktivit pro širokou ve-
řejnost. Od dětského koutku přes tvůr-
čí dílny, obchůdky chráněných dílen, 
ochutnávky exotických jídel až po kul-
turní program na pódiu. 
Účast na veletrhu je zdarma pro veřej-
nost i pro neziskové organizace.

Vystavující organizace
Během 12. ročníku veletrhu NGO Mar-
ket se představí více než 150 nezisko-
vých organizací. Budou zde zastoupeny 
nejrůznější obory neziskového sektoru. 
Můžete se dozvědět více o lidských 
právech i problémech třetího světa. 

O ochraně zvířat i přírody, o volnoča-
sových aktivitách pro děti i seniory, 
o pomoci chudým i hendikepovaným 
a mnoha dalších tématech týkajících se 
současné společnosti. Vedle českých 
organizací se veletrhu zúčastní i něko-
lik organizací ze zahraničí. Informační 
stánky doplní prodejní stánky s výrob-
ky fair-trade a chráněných dílen. 

Vystavovatelé jsou rozděleni do ka-
tegorií: 

sociální služby a zdraví• 
krizová, humanitární a rozvojová • 
pomoc
kultura, sport a volný čas• 
lidská práva a podpora demokra-• 
cie
výchova, vzdělávání a výzkum, • 
právo, životní prostředí

Dobrovolnictví
Rok 2011 je Evropským rokem dobro-
volnictví, které je také hlavním téma-

tem letošního NGO Marketu. 
Veletrh představí návštěvníkům 
pestrou škálu příležitostí, jak je 
možné pomoci a stát se dobro-
volníkem. Mnohé možná překva-
pí, kolik podob dobrovolnictví 
má a že pomáhat je možné růz-
nými způsoby a s různými inter-
valy. Pravidelně, občas, hodně, 

málo, ve skupině, na čerstvém vzduchu 
i v pohodlí svého domova. Přijďte zjis-
tit, jak byste se mohli zapojit, a najděte 
si svůj způsob pomoci.

Doprovodný program
Součástí veletrhu bude tradičně také 
doprovodný program zahrnující dis-
kuse, workshopy, přednášky a další 
aktivity. Uskuteční se i několik odbor-
ně zaměřených workshopů určených 
především pro pracovníky v nezisko-
vých organizacích, které se budou 
zabývat například PR v neziskovém 
sektoru, fundraisingem či vedením 
dobrovolníků. 

Patroni 12. ročníku veletrhu
Letos se patrony stali zpěvačka Tonya 
Graves a herec Boris Hybner.
Další informace
www.ngomarket.cz; 
www.forum2000.cz

ILUSTRAČNÍ FOTO: JIŘÍ BEDNÁŘ

12. veletrh neziskových organizací 
NGO Market 2011

Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů včetně informací o datech 
uzávěrek nabízíme v Grantovém kalendáři, jehož předplatné činí pro rok 2011 655,- Kč (včetně DPH) a jehož 
objednávkový formulář najedete na: http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/

Garantovaný vklad 
s prémií 
Tento produkt vám přináší výhody klasického depo-
zita s plnou garancí vložené částky a stanoveného 
úrokového výnosu a k tomu navíc možnost získá-
ní prémiového zhodnocení podle vývoje na finanč-
ním trhu. V praxi vám banka při splatnosti vkladu 
vyplatí jistinu a její zhodnocení ve výši minimální-
ho garantovaného úrokového výnosu. Nadto je vy-

plácen prémiový výnos v závislosti na zhodnocení 
podkladového aktiva. Podstatným přínosem je to, 
že prémiový výnos odráží pouze kladné zhodnoce-
ní podkladového aktiva, takže nenesete riziko jeho 
poklesu! Toto strukturované depozitum je tedy bez 
jakéhokoliv tržního rizika na vaší straně. Vklad je ze 
zákona pojištěn.

ING. MILAN BOHÁČ, MBA 
MANAŽER PRODUKTŮ J&T BANKY

Finanční okénko

partner rubriky

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3067
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3052
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3077
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
mailto:csr@csob.cz
mailto:ivana.adamkova@nap.cz
http://www.ngomarket.cz
http://www.forum2000.cz
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anketa
V případě našeho zařízení došlo ke snížení do-

tací o 33 % v porovnání s loňskou skutečností. 
To se dá eliminovat pouze podstatnou redukcí mzdo-
vých nákladů, často až na úroveň minimálních mezd 
stanovených mzdovými předpisy. V tom případě se 
už řada našich pracovníků ocitá v krizové finanční 
situaci z hlediska zajištění chodu své domácnosti 
a pak už jsou samozřejmě jakékoliv nepeněžní formy 
motivace zcela irelevantní. Zvláště demotivující je si-
tuace u pracovníků v sociálních službách (zdravotní 
sestry a pečovatelky), když porovnají úroveň svých 
mezd se mzdami pracovníků ve státních, respektive 
příspěvkových organizacích. Je smutné, že pro léka-
ře se operativně našly 2 miliardy, ale pro celý sektor 
sociálních služeb se v tomto srovnání nenašlo „pou-
hých“ 600 milionů chybějících zdrojů.

ING. MILOSLAV BĚŤÁK, ŘEDITEL, 
HOSPIC CITADELA, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Kvůli výraznému snížení dotací z MPSV jsme byli 
nuceni odebrat zaměstnancům pohyblivou slož-

ku mzdy ve výši 5 %. Nabízíme jim proto alespoň ně-
které benefity – stravování v závodní jídelně, poukáz-
ky k narozeninám, příspěvek na penzijní připojištění. 

Otevřeně s nimi o této situaci mluvíme a také jim ne-
zapomínáme jednoduše poděkovat.

ZUZANA PONCZOVÁ, VEDOUCÍ ÚSEKU FUNDRAISINGU, 
CHARITA, JAVORNÍK

Informujeme zaměstnance, že se snažíme doplnit 
nedostatek finančních zdrojů zintenzivněním fund-

raisingu a komunikujeme s nimi úspěchy i neúspě-
chy v získávání financí. Vzhledem k tomu, že Roz-
marýna funguje na bázi vícezdrojového financování 
a navazuje dlouhodobé vztahy s firemními dárci, 
není pro nás snížení státních dotací likvidační. Přes-
to jsme v poslední době museli přikročit k mírnému 
snížení mzdových nákladů a ke sloučení některých 
pracovních pozic. Optimalizujeme vnitřní procesy 
v organizaci. Motivuje se těžko, myslím, že přínosná 
je komunikace se všemi zaměstnanci. A společné 
doufání v lepší časy.

JAROSLAVA JONES, ŘEDITELKA, 
ROZMARÝNA, O.P.S., PRAHA

Důvěrou a otevřeností. A snad je to i vírou. Vírou 
v to, že naše práce má smysl. A určitě hledáme 

způsoby další. Vzhledem k pestrosti našich aktivit 

a k různorodosti týmu (ač většinu tvoří ženy) jsou 
i individuální nástroje – práce z domova, zkrácený 
pracovní týden a další. A nezbytnou součástí je sla-
vení drobných úspěchů a někdy i drobný dáreček 
od dárce...

MATĚJ LEJSAL, ŘEDITEL, 
DOMOV SUE RYDER, PRAHA

Motivace financemi je dlouhodobě složitá i bez 
snížení letošních dotací. Snažíme se však pro 

naše zaměstnance vytvářet takovou firemní kulturu, 
jež umožňuje osobnostní rozvoj. Jedná se hlavně 
o nejrůznější formy vzdělávání. Jako velká organiza-
ce zároveň usilujeme vyjednávat i pro zaměstnance 
možnost zapojení se do hromadných smluv, které Di-
akonie uzavírá, což pomáhá každému jednomu uspo-
řit osobní finance. 

MGR. DAVID ŠOUREK, ŘEDITEL,
 DIAKONIE ČCE, PRAHA

Pochvalou, soutěží o zaměstnance roku, stravenka-
mi, firemní dovolenou, odměnami, povýšením.

JIŘÍ M. PROKOP, ŘEDITEL, 
DŮM LÉČBY S HOSPICEM SV. JOSEFA, RAJHRAD

AWD nadace 
Pomoc dětem 
pomáhá 
maminkám

Klid a pocit bezpečí během těho-
tenství přinese nastávajícím mamin-
kám v Šumperské nemocnici nový 
ultrazvukový přístroj, který jejímu po-
rodnickému oddělení věnovalo občan-
ské sdružení Život dětem v Šumperku 
za finančního přispění Nadace AWD 
Pomoc dětem. Dar v hodnotě 249 ti-
síc korun byl pořízen z výtěžku bene-
fičního večera Magická noc – Srdce 
pro děti, který se uskutečnil v únoru 
letošního roku v pražské Tesla Aréně.  
„Nový ultrazvuk nám umožní vyšetřit 
maminky přímo před porodem a vyu-
žívat ho můžeme i při porodu. Budeme 
tak mít naprosto dokonalý obraz toho, 
co se v děloze nastávající rodičky 
děje, jak je miminko otočené a získá-
me spoustu dalších užitečných infor-
mací. Určitě přispěje i ke zkvalitnění 
porodnické péče v naší nemocnici,“ 
řekl primář Gynekologicko-porodnic-
kého oddělení Šumperské nemocnice 
MUDr. Miloš Vysloužil.

DAVID PILAŘ, 
FLEISHMAN-HILLARD, PRAHA

Benefiční ples na 
podporu BUŤI

V pátek 11. března přilákal bene-
fiční ples na podporu dobročinného 
obchodu BUŤI do Lochotínského pa-
vilonku v Plzni asi 120 originálních 
kostýmů a masek. Nechyběli víly, ná-
mořníci, Indiáni, ale třeba i Teletub-
bies a řada dalších masek. Cílem ple-
su bylo podpořit myšlenky obchodu 
a přilákat do něj další zákazníky. Ples 
pořádal dobročinný obchod BUŤI ob-
čanského sdružení Český západ ve 
spolupráci s nekuřáckou kavárnou 

SERAF. „Ples zahájil kytarista Marek 
Fajfr z Benátek nad Jizerou se svým 
BUŤI songem, který posluchačům 
přiblížil myšlenku obchodu BUŤI: Při-
neste věci, co už nepotřebujete, či 
u nás nakupte a tím podpořte aktivity 
občanského sdružení Český západ,“ 
představuje program plesu jeho or-
ganizátorka a zároveň koordinátor-
ka BUŤI Iva Pšeničková. „K poslechu 
i tanci hrála v první části plesu Lidová 
muzika z Chrástu, která doprovodila 
i úvodní seznamovací hru s názvem 
Tajný magnetizmus. S průběhem ple-

su i jeho výtěžkem jsme spokojeni. 
Doufáme, že se i lidem na plese líbi-
lo a příští rok přijdou zas. Děkujeme 
všem dárcům i dobrovolníkům, kteří 
nám s přípravou pomáhali.“

MGR. EVA HAUNEROVÁ, 
ČESKÝ ZÁPAD O.S., TOUŽIM

FOTO: ČESKÝ ZÁPAD

První letošní sbírka pro 
Domov Sue Ryder 

V lednu a  únoru proběhla již tra-
diční sbírka pro Domov Sue Ryder, do 
které se zapojili zaměstnanci z centrá-
ly ČSOB v Radlicích a z Roztyl. V cel-
kovém pořadí se jedná již o sedmou 
sbírku a její hodnota byla vyčíslena na 
57 860 Kč. „Z letošní první sbírky pro 
Domov Sue Ryder máme velikou ra-
dost, poprvé se do ní kromě centrály 
zapojili také zaměstnanci ČSOB z bu-

dovy na Roztylech. Sbírka byla vyčísle-
na na dosud nejvyšší částku. Kromě již 
tradičních darů, jako je oblečení, kníž-
ky, hračky, keramika, sklo, módní a by-
tové doplňky, byl darován i LCD moni-
tor, který však nebyl předán k prodeji 
v jednom z pěti dobročinných obcho-
dů Domova Sue Ryder jako ostatní 
darované věci, ale bude využit přímo 
v samotném domově,“ řekla Pavlína 
Folovská, manažerka společenské od-
povědnosti ČSOB.

PAVLA HÁVOVÁ, 
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.,

PRAHA 

Návštěva ministra 
školství 

Středisko Diakonie ČCE Ratolest 
v pražských Strašnicích, které fungu-
je jako denní stacionář i základní škola 
speciální pro děti s těžkým mentálním 
a kombinovaným postižením, přivíta-
lo v pátek 11. března ministra školství 
Josefa Dobeše. Během návštěvy se 
ministr s velkým zájmem a empatií se-
známil s provozem školy a jejími žáky. 
Po prohlídce a zápisu do pamětní kni-
hy se sešel s ředitelkou školy Vlas-
tou Beščecovou, s ředitelem Diako-

nie ČCE Davidem Šourkem a dalšími 
zaměstnanci k debatě o problémech 
s financováním církevních škol. Dis-
kuse se věnovala především potřebě 
dostatečně financovat asistenty zdra-
votně postižených žáků. Potřeba a po-

čet asistentů pedagoga totiž stoupá, 
finanční prostředky na asistenty však 
každoročně klesají. „Problém těchto 
škol s příspěvkem na asistenty je alar-
mující. Církevní speciální školy se sta-
rají přibližně o 300 žáků s nejtěžším 
postižením, se kterými pracuje cca 
50 asistentů pedagoga. Je třeba s tím 
něco dělat,“ prohlásil na schůzce mi-
nistr Dobeš.

VENDULA KODETOVÁ, 
DIAKONIE ČCE, PRAHA

FOTO: DIAKONIE ČCE

Světluška nadílela 
nevidomým 

Nadační fond Českého rozhla-
su rozdělil celkem 9,5 milionu korun 
z 8. ročníku sbírky Světluška. Podpo-
řil tak 130 žádostí o konkrétní pomoc 
nevidomým dětem i dospělým v celé 
ČR, finanční podporu získalo také 
51 projektů neziskových organiza-
cí, které nevidomým pomohou k sa-
mostatnějšímu životu. „Rozhodování 
je rok od roku těžší, žádostí přichází 
mnoho, všechny jsou potřebné, ale ne 
všechny můžeme podpořit. Rozhoduje 
naléhavost,“ říká Martina Kaderková, 
ředitelka Nadačního fondu Českého 
rozhlasu. „Letos jsem měla možnost 
být u toho, když grantová rada rozdě-
lovala výtěžek sbírky Světluška, a při-
znám se, že jim tuto nelehkou úlohu 
vůbec nezávidím. Jsem ráda, že exis-
tují odborníci, kteří se rozhodují nejen 
srdcem, ale v problematice se dobře 
orientují a navíc tuto práci dělají zdar-
ma. Mám radost, že Světluška má již 
stálý okruh dárců, díky kterým může 
pomáhat všude tam, kde je potřeba,“ 
řekla Aneta Langerová, patronka Svět-
lušky.

MARIE WICHTERLOVÁ, 
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU, 

PRAHA

Jak se vám daří motivovat své zaměstnance, když kvůli snížení dotací nejsou peníze? 

stalose
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Z důchodu rovnou mezi 
politické špičky. Měl jste 
radost z takové důvěry?

Těšil jsem se, jak si v důchodu 
užiji všech sportovních aktivit, jak 
budu trávit spoustu času s rodi-
nou, vnoučaty... Nečekal jsem, že 
bych přeskočil z dolního místa na 
kandidátce tak vysoko. Koníčky, 
sport a rodina teď musí jít stranou. 
Chtěl jsem původně jenom zabránit 
tomu, aby v Karlovarském kraji zví-
tězila extrémní levice. Měl jsem sice 
radost z takové důvěry, ale zároveň 
bylo doma všem líto, že nebudeme 
čtyři roky pohromadě.

Působil jste již před loňskými 
volbami v regionální politice?

Dvakrát jsem byl místostarostou 
v zastupitelstvu Božího Daru. Nikdy 
jsem ale nebyl v žádném politickém 
uskupení, dokud jsem se osobně 
neseznámil s Karlem Schwarzen-
bergem, který mně přímo učaroval. 
Kníže mě přesvědčil, abych vstoupil 
do politiky. Mám ho rád, má dob-
ré názory, je lidský, transparentní, 
poctivý... Jeho přístup k politice, li-
dem, hospodaření se státními pe-
nězi rozhodl, že jsem vstoupil do 
TOP 09. A protože nemám rád polo-
vičaté věci, řekl jsem si: Když už, tak 
ať je to se vším všudy!

Jaké máte v této své funkci 
priority?

V rámci Karlovarského kraje jsme 
již udělali maximum pro dostavbu 
rychlostní silnice R6, přesto s jejím 
dokončením ministerstvo dopravy nepočítá, takže se 
budu snažit pana ministra Víta Bártu přesvědčit o dů-
ležitosti této komunikace. 

Také jsem se stal prostředníkem mezi ministrem 
kultury Jiřím Besserem a Karlovarským krajem při pří-
pravě zápisu lázeňského trojúhelníku - Karlovy Vary, 
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně - do seznamu 
UNESCO. Jednalo se o tom již v minulém volebním 
období, ale tehdy měli primátoři jmenovaných měst 
obavy, aby jim tento zápis nepřinesl velká omezení ve 
výstavbě a v rozvoji.

Je pravda, že organizace UNESCO má přísná pravi-
dla. Nechci nikomu uškodit, takže jsme nejprve zjišťo-
vali všechny důsledky zápisu u měst a regionů, které 
už mají zkušenosti. Poptávali jsme se například v Čes-
kém Krumlově. Ze všech vyjádření ale vyplývá jed-
noznačně pozitivní přínos. Přicházejí turisté a s nimi 
i pracovní příležitosti, nenaruší se architektura města, 
nebude se moci stavět nekontrolovatelně, takže se již 
nestane, aby se vedle kostela postavila betonová uby-

tovna, jako tomu bylo v Karlových Varech. Také se tím 
zachrání mnohé památky před zbouráním, k čemuž 
nyní také dochází.

Pokud by to za ty zbývající tři roky mého působe-
ní v parlamentu vše dobře dopadlo, tak jsem nemu-
sel nic jiného udělat a už tohle by byl veliký úspěch. 
Současná situace je taková, že je podepsaná dekla-
race všech tří měst a 20. května přijedou zástupci 
UNESCO z Paříže a začne se vše konkrétně řešit.

Jeden úspěch už jste ale zaznamenal, a to 
v dopravě zraněných členy Horské služby.

Jsem předsedou podvýboru Integrovaného zá-
chranného systému a podařilo se mi před necelými 
dvěma měsíci prosadit zákon o transportu zraněných 
ležících pacientů ve vozidlech Horské služby. Dosud 
se zranění vlastně vozili nelegálně, a kdyby se s nimi 
při transportu něco stalo, nastal by obrovský pro-
blém, protože doprava zraněného vozy Horské služ-
by třeba naproti sanitce nebo přímo do nemocnice 

byla nezákonná. S ministrem 
zdravotnictví Leošem Hege-
rem připravujeme nový zákon 
o záchranných službách, což 
je přímo moje „parketa“.

Nyní už téměř rok dělám to, 
čemu rozumím, a co jsem v po-
sledních letech vlastně stále 
dělal. Na některých poslancích 
mně vadí, že se „hrabou“ i do 
toho, čemu nerozumí, a nadě-
lají pak škodu. Nikdo nemůže 
rozumět všemu, protože pro-
blematika je velice rozsáhlá, 
takže si myslím, že by se kaž-
dý měl držet „svého kopyta“, 
o což se sám snažím.

Takže se věnujete 
především změnám 
v legislativě týkající se 
Horské služby?

Hledám její legislativní 
ukotvení. Horská služba je 
nyní zčásti občanské sdruže-
ní zaregistrované na minister-
stvu vnitra, jenž sdružuje dob-
rovolníky, a zčásti se jedná 
o obecně prospěšnou společ-
nost zřízenou ministerstvem 
pro místní rozvoj, v níž pracu-
jí profesionálové. Všichni mají 
stejnou náplň, akorát profe-
sionálové pracují přes týden 
a dobrovolníci o víkendech
a svátcích s tím, že s nimi slou-
ží vždy jeden profesionál. Po 
celé republice od Šumavy po 
Beskydy je jich totiž pouhých 
šedesát. Bez dobrovolníků by 

se všechna práce Horské služby nezvládla. Vždyť se 
musí dodržovat zákoník práce, volno... Potřebuji, aby 
byl v zákoně zakotven i způsob financování, aby tak 
byla zajištěna činnost Horské služby ve všech našich 
horstvech. Dobrovolníci asi zůstanou i nadále jako ne-
ziskové občanské sdružení, které takto dobře funguje 
už od devadesátých let a od kterého se teprve před 
sedmi lety oddělila obecně prospěšná společnost. 
Tyto dva právní subjekty spolu mají uzavřenou smlou-
vu a jednotně skvěle fungují. 

Mnozí si možná myslí, že Horská služba je 
stejná jako třeba Hasičský záchranný sbor.

Dobrovolní hasiči jsou zřizováni obcemi. Profesio-
nálové Hasičského záchranného sboru jsou zaměst-
nanci ministerstva vnitra ve služebním poměru. Dob-
rovolní hasiči mohou být také současně občanským 
sdružením, což se nevylučuje, ale občanské sdružení 
Horská služba není zřizována obcemi, je pouze zare-
gistrována na ministerstvu vnitra.

ROZ
HO
VOR

Nemám rád polovičaté věci
Poslanec Rudolf Chlad se narodil v Plzni, dětství prožil v Karlových Varech a od 

roku 1971 bydlí na Božím Daru, kde v letech 1971 až 2009 působil u Horské 
služby. V roce 1988 se stal jejím náčelníkem za Krušné hory a mezi lety 1990 

až 1999 za celou ČSFR a ČR. Ještě vloni v lednu se těšil na důchod, ale lidé 
v Karlovarském kraji, kteří volili TOP 09, ho „vykroužkovali“ jako svého zástupce 

do Parlamentu České republiky.
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Nedala by se Horská služba zařadit pod 
ministerstvo zdravotnictví?

Právě jsem podal ministrovi Hegerovi návrh, zda 
bychom nemohli fungovat jako nestátní zdravotnic-
ké zařízení. Tím pádem by bylo jasné, jaké máme mít 
znalosti, vzdělání, osvědčení a podobně, a jako zdra-
votnické zařízení bychom mohli také pojišťovnám 
účtovat úkony, které jsou nyní zadarmo, nikdo je ni-
komu nehradí.

Zdravotníci i hasiči do některých míst na horách 
ani nedojedou a Horská služba odjakživa byla jejich 
prodlouženou rukou, takže supluje dodržení dojez-
dových časů zdravotnických zařízení (sanitních vozů) 
do exponovaných částí našich hor, hlavně v zimním 
období. 

Nejedná se pouze o likvidaci úrazů, ale i poskyt-
nutí první pomoci při náhlých příhodách a vážných 
onemocněních.

Návrh na legislativní změny ve vztahu 
k Horské službě jste podával už před lety. 
Ale nic se nezměnilo. Proč?

Zákon o Horské službě jsem předkládal už v deva-
desátých letech. Snažil jsem se i o změny ohledně je-
jího financování. Na ministerstvu financí se tehdy je-
den úředník divil, proč potřebujeme lyže za čtyři tisíce 
korun, když on jezdil na prkýnkách od sudu. Podařilo 
se mi dokonce dostat návrh zákona až do druhého 
čtení, pak ale následovaly volby... a noví poslanci mi 
ho shodili pod stůl. Teď mám tedy další šanci.

Díky Horské službě máte zkušenosti 
i s neziskovým sektorem, což je vaše další 
priorita ve funkci. 

Pravda je, že člověk spoustu věcí dělal dobrovolně 
a tak měl k neziskovému sektoru velmi blízko. Zvo-
lili mě před lety jako předsedu neziskového sektoru 
v Karlovarském kraji a nyní působím jako prezident 
Asociace nestátních neziskových organizací ČR. Sna-
žím se iniciovat vytvoření skupiny poslanců, kteří 
mají o neziskový sektor zájem. Je jedno, zda se bude 
jednat o komisi, podvýbor nebo jenom uskupení lidí, 
jimž by se podařilo překlenout most mezi neziskov-
kami a politiky.

Co byste v oblasti neziskového sektoru chtěl 
změnit?

Politici berou neziskový sektor jako nějaký příva-
žek, který pouze chodí s nataženýma rukama a chce 
peníze. Neberou ho jako partnera. Vždyť jsou ale tři 
hlavní proudy – soukromý sektor, státní správa a ne-

ziskový sektor. Zvláštní, že to 
spousta lidí nechápe.

Nemohu víc udělat, než vy-
slechnout, jaké mají neziskovky 
problémy, a snažit se přenést 
tyto informace dál, aby se jimi 
zabývali lidé, kteří o všem rozho-
dují. Oslovit politiky, tvůrce zá-
konů. Bohužel, některé nezisko-
vé organizace nečistě podnikají 
a získávají peníze, na které by 
jako neziskovky ani neměly mít 
nárok. Právě takové dělají špat-
né jméno celému neziskovému 
sektoru. Musíme proto najít ces-
tu, jak vytvořit pravidla „hry“, aby 
byla průhledná, aby se někteří 
nemohli schovávat za neziskový 
sektor a aby se neziskový sek-
tor stal partnerem státu ke spo-
lupráci.

Jaký máte názor na 
navrhovaný zákon o veřejné 
prospěšnosti?

Zatím si ho vytvářím. Mluvím 
s různými lidmi. Někdo říká, že je zcela zbytečné mít 
dvě souběžné normy, jiný tvrdí, že je to pro občana 
důležité a takto je to dobře, další říká, že ne, že je tře-
ba různá sdružení pojmenovat... Dnes má minister-
stvo vnitra k dispozici širokou databázi, ale existují 
i občanská sdružení, o kterých se ani neví, co dělají. 
Takže já poslouchám a snažím se udělat si analýzu, 
což vůbec není jednoduché. Kdybych měl na starosti 
pouze neziskový sektor, tak už jsem někde mnohem 
dál, ale protože mám i další povinnosti, tak to jde tro-
chu pomaleji, než jsem si představoval. Ani jsem ne-
tušil, jak moc je neziskový sektor složitý.

Však ony se v něm v rámci legislativy příliš 
velké změny po dvacet let ani nedělaly, že?

Dělaly, ale nejednalo se o systémové změny. Mož-
ná proto potom docházelo k zásadním sporům, kte-
ré je nyní už nezbytně nutno 
vykomunikovat. Myslím si, 
že už jsme se trochu pohnu-
li a že se to začíná dařit. Měl 
jsem schůzku s Lenkou Kohou-
tovou, která se zabývá také 
neziskovou sférou, s Hanou 
Frištenskou z Úřadu vlády, se-
šli jsme se několikrát s Ottou 
Schwarzem, Markem Šedivým 
a snažíme se stanovit směr, ja-
kým bychom měli jít a s nímž 
bychom poté mohli přijít za 
zmocněnkyní vlády pro lidská 
práva Monikou Šimůnkovou.

Neziskový sektor zahrnuje 
tolik oblastí, každý má 
zkušenosti ze svého 
oboru a teď je třeba najít 
společné body a dát je 
dohromady...

Stoprocentně. Aby měl sílu. 
Dokud nebude mít neziskový 
sektor sílu, bude jeden táh-
nout za jeden provaz, jiný zase 
za druhý, ostatní za další... 
a každý jiným směrem.

Je zapotřebí, aby vstoupil do nezisku nový 
subjekt, narušil jeho historii, měl nadhled... 
Vidíte v tom svoji šanci?

Požadavky jednotlivců mohou být diametrálně roz-
dílné. Neziskový sektor je ale pouze jeden a jde o to, 

jakou formu mu dáme, aby každý působil svobodně 
a po svém, ale zároveň, aby byl jen jeden jediný cíl. 
A to je to, co cítím, že je nutné udělat. Nesnažit se 
prosadit pouze zájmy té své malé neziskovky. Oprav-
du existují různé pracovní proudy a zaměření, jeden 
se stará o životní prostředí, jiný o sociální politiku, ale 
přitom se určitě dá jejich snažení nějak sladit.

Desítky let jste bydlel uprostřed přírody, na 
horách. Jaké to je dostat se do Prahy a být 
téměř nastálo mimo přírodu?

Dost tím trpím. Sedět deset až dvanáct hodin na 
jednom místě je pro mě utrpením. Když je v jednání 
přestávka nebo pauza na oběd, procházím mezi po-
slaneckou sněmovnou a svou kanceláří alespoň ven-
kem, večer pak chodím pěšky do přechodného byd-
liště, což je přibližně čtyřicet minut pěší chůze přes 
Karlův most a Nové Město. Každou volnou chvilku 
o víkendu jdu ihned sportovat.

Lyžovat?
V dubnu pojedeme s manželkou na Chopok, kde 

se věnujeme především skialpinismu, což je skvělá 
kombinace sjezdového a běžeckého lyžování. Člověk 
si utužuje perfektně fyzičku. Dole pod Chopkem se 
nachází termální koupele, které také rádi využíváme. 
Je opravdu krásné, když si člověk přes den zalyžuje 
a večer se z těch termálních koupelí kouká nahoru na 
Tatry. A jsou tam s námi také vždy kamarádi ze slo-
venské Horské služby, sedíme u nich na chalupě a po-
vídáme si. Letos je tam jedu trošku vyzpovídat, abych 
se dozvěděl, jak jim nyní Horská služba funguje. Oni 
už totiž nejsou občanské sdružení, ale zaměstnanci 
ministerstva vnitra.

Co dělá lyžař v létě?
Jezdil jsem automobilové soutěže, z dřívějška 

mám několik republikových mistrovských titulů. Na 
mistrovství Evropy na Barum Rallye jsem skončil jako 
třetí. Se závoděním jsem přestal v roce 1986, ale ne-
dávno jsem se k němu vrátil. Jezdím stále s manžel-
kou, jak jsem vždy jezdil, třetí rok máme upraveného 
malého Citroëna C2 a jezdíme amatérské rallye. Byli 

jsme už třikrát první v republice. Tyhle rallye jsou tro-
chu jiné – jezdí se několik kol na uzavřeném úseku sil-
nice bez přejezdů, je to normální rychlostní zkouška. 
Člověk prostě musí něco dělat, aby nezestárnul..

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV RUDOLFA CHLADA
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Wolters Kluwer ČR, a. s. 
Sleva 15 % na knižní publikace z celé 
produkce nakladatelství pro členy 
AVPO
Sleva 20 % po předložení klubové kar-
ty v sídle nakladatelství

Posláním společnosti Wolters Kluwer 
ČR, a. s., je poskytování odborných, 
profesních informací elektronickou (on-
line služby, software) a tištěnou formou 
(časopisy, knihy) a s tím spojených do-
plňkových služeb (školení). V oblasti tiš-
těné produkce pokrývá svou nabídkou 
periodických i neperiodických publikací 
oblast právní, účetní, mzdovou, daňo-
vou, personální, oblast řízení školy a ob-
last bezpečnosti práce.

Autoři
Našimi spolupracovníky jsou přední 
soudci, právníci, advokáti, daňoví a účet-
ní poradci a další významní profesionálo-
vé působící ve státní správě a samosprá-
vě, na vysokých školách či v soukromé 
praxi.

Systém 
ASPI
V oblasti elektronického publiková-
ní nabízí naše společnost nejrozší-
řenější právní informační systém na 
českém trhu, systém ASPI, který ob-
sahuje právní předpisy, vybranou lite-
raturu, judikaturu, důvodové zprávy 
a množství volitelných modulů a aplika-
cí. Nabízí se v různých verzích s pravidel-
nou aktualizací dat.

Knihy
V edičních řadách nabízíme komento-
vané i nekomentované zákony, přehle-
dy judikatury, právnické monografie 
a příručky, právnické učebnice, slovní-
ky, daňovou a účetní literaturu, praktic-
kou edici Otázky a odpovědi, ekonomic-
kou literaturu, publikace pro podnikovou 
praxi, bezpečnost práce a speciální řadu 
knižních průvodců praxí Meritum. 
Publikace odpovídají vždy platnému 
právnímu stavu. Při menších změnách 
jsou aktualizovány elektronicky na 
www.aktualizaceknih.cz a při zásadních 
změnách jsou vydávány znovu. 
Garancí kvality obsahu publikací naší 
ekonomické řady je jejich schvále-
ní vědeckou redakcí nakladatelství 
Wolters Kluwer ČR.

Časopisy
Časopis UNES – účetnictví neziskové-
ho sektoru je určen všem, kteří se zabý-
vají účetní, daňovou i mzdovou proble-
matikou neziskového sektoru.
UNES přináší příklady, návody, vzo-

ry dokumentů a mnoho zajímavých 
informací potřebných pro práci v nevý-
dělečné organizaci. Všem předplatite-
lům nabízíme možnost využití přístupu 
www.ucetnikavarna.cz a získat tak 
všechny výhody online platformy.
K dalším předním titulům na trhu odbor-
ných periodik patří časopis Účetnictví 
v praxi (součást portálu Účetní kavárna), 
Daně a právo v praxi (součást portálu 
Daňaři Online), Práce a mzda (součást 
portálu Mzdová praxe), Daňový expert, 
Finanční řízení & controlling v praxi, 
Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 
Bezpečnost a hygiena práce, Řízení ško-
ly a Otázky & odpovědi z praxe.
Právnické veřejnosti jsou určeny časo-
pisy Soudní judikatura z oblasti občan-
ského, obchodního a pracovního práva, 
Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu, Judikatura Evropského soudního 
dvora a také Právní fórum a časopis Ju-
risprudence.

Komunitní portály
Portál pro účetní (www.ucetnikavarna.cz),

mzdové účetní (www.
mzdovapraxe.cz) a da-
ňové profesionály 
(www.danarionline.cz)
 umožňu-

jí svým uživatelům nejen přístup 
k článkům, právním předpisům, judikatu-
ře, komentářům, aktualitám a dalším od-
borným textům, ale také nabízejí prostředí 
pro jejich vlastní prezentaci. Uživatelé zde 
mají možnost vyjádřit své názory prostřed-
nictvím blogů a diskusí či představit svoji 
firmu nebo osobu prostřednictvím profilu 
v adresáři.

Kontakt:
Sídlo nakladatelství včetně prodeje 
knih:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 
130 00 Praha 3
tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401
e-mail: obchod@wkcr.cz
www.wkcr.cz
Internetový obchod: 
http://obchod.wkcr.cz

Prodejna Praha:
Právnické a ekonomické knihkupectví 
Wolters Kluwer ČR | Leges
Elišky Krásnohorské 14, 110 00 Praha 1
tel.: 224 829 175, fax: 222 310 398, 
e-mail: praha@knihkupectvi-wkl.cz
Otevírací doba: 
pondělí – pátek 9.00 – 18.00 hodin

Prodejna Brno:
Odborné knihkupectví na Právnické 
fakultě MU v Brně
Veveří 70
611 80 Brno
tel.: 541 214 855, 603 502 808
e-mail: prodejna.brno@wkcr.cz

Představujeme
partnera AVPO a jeho služby

Uskuteční se v pondělí 
9. května 2011 od 16.30 v Praze. 
Konkrétní místo bude upřesněno.

Počet míst je omezen. 

Obsahem chystaného fóra je debata na téma LOBBING a jeho 
význam při prosazování poslání neziskových organizací.

Hostem bude Karel Firla, akreditovaný lobbista 
při Evropském parlamentu.

Karel Firla pracoval po odchodu z diplomatických služeb od roku 
1999 do konce roku 2009 v různých funkcích v rámci struktury 

skupiny Interel. Nejprve působil v jejím bruselském sídle jako 
ředitel odpovědný za oblast střední a východní Evropy, později se 

svými belgickými partnery založil společnost Interel, s.r.o., 
v České republice. Zde vykonával funkci jednatele a ředitele 

až do konce roku 2009. Od začátku roku 2010 působí v rámci 
mezinárodní struktury skupiny Interel v pozici Senior Advisor.

Diplomatem byl od roku 1993 a až do svého odchodu působil na 
Stálé misi ČR při ES. Vedl oddělení průmyslové politiky, mimo jiné 

odpovídal za oblast hospodářské soutěže, státních pomocí 
a veřejných zakázek. Jako diplomat Stálé mise se účastnil jednání 

o Dohodě o přistoupení ČR k Evropské unii.

Administrativní poplatek 200 Kč, pro členy AVPO 100 Kč.

V případě vašeho zájmu o účast na debatě zašlete e-mail na 
adresu forumreditelu@neziskovky.cz s následujícími údaji:

Jméno a příjmení:
Název organizace:
Adresa organizace:
IČ:
Pozice v organizaci:
Mobil: 
Členství v AVPO: ano/ne

Fórum ředitelů 
neziskových organizací
Neziskovky.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací 

připravily poprvé v letošním roce setkání ředitelů 
neziskových organizací.

Sekretariát Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace předložil vládě 
na její schůzi dne 9. března 2011 
pro informaci materiál s názvem 
Informace o realizaci Hlavních 
oblastí státní dotační politiky vůči 
nestátním neziskovým organizacím 
pro rok 2010. Text dokumentu je ke 
stažení na: http://www.vlada.cz/cz/
ppov/rnno/dokumenty/informace-
o-realizaci-hlavnich-oblasti-statni-
dotacni-politiky-vuci-nestatnim-
neziskovym-organizacim-pro-
rok-2010-82046/

Nová zmocněnkyně pro lidská práva 
a zároveň vrchní ředitelka Sekce 
pro lidská práva Úřadu vlády České 
republiky Monika Šimůnková se 
10. března 2011 zúčastnila zasedání 
Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace. Na programu bylo 
projednávání novelizace zákona 
č. 117/2001 o veřejných sbírkách, 
zhodnocení dotační politiky vůči 
nestátním neziskovým organizacím, 
informace o stavu příprav zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti 
a informace z činnosti jednotlivých 
výborů.

Aktuálně z Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace

Příští zasedání rady vlády se uskuteční 16. května 2011.

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/informace-o-realizaci-hlavnich-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-pro-rok-2010-82046/
http://www.aktualizaceknih.cz
http://www.ucetnikavarna.cz
http://www.ucetnikavarna.cz
http://www.mzdovapraxe.cz
http://www.mzdovapraxe.cz
http://www.danarionline.cz
mailto:obchod@wkcr.cz
http://www.wkcr.cz
http://obchod.wkcr.cz
mailto:praha@knihkupectvi-wkl.cz
mailto:prodejna.brno@wkcr.cz
mailto:forumreditelu@neziskovky.cz
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Jak ukázaly debaty 
kolem přípravy zákona 

o veřejné prospěšnosti, o nové právní úpra-
vě občanských sdružení nebo rozhořčení, 
které vyvolalo doporučení ministerstva vni-
tra ohledně stanov občanských sdružení, 
zasáhla polarizace české společnosti i ne-
ziskový sektor. Ta jeho část, která tradičně 
prosazuje svobodu sdružování jako nejvyšší 
hodnotu, se ve svém svatém zápalu obrátila 
nejen proti návrhům samotným, ale i proti 
organizacím, které se k podobným legisla-
tivním úvahám staví smířlivěji. Neziskovky.
cz se tak dostaly do pytle s nálepkou „tech-
nokraté, byrokraté, zastánci klausovského 
pojetí“, zatímco druhou stranu prý tvoří ti 
„humanisticky smýšlející po vzoru expre-
zidenta Václava Havla“. Myslím, že takové 
dělení je nejen hloupé, ale především ne-
bezpečné.

Když na to přijde řeč, všichni svorně při-
kyvují, že neziskový sektor u nás potřebuje 
pevné a jasné legislativní zakotvení. Napříč 
neziskovým sektorem zaznívá mantra, že 
není možné jeho problematiku řešit ad hoc, 
ale je nutné vycházet z celkové koncepce. 
Jaká by tato koncepce měla být? Na jedné 
straně jsou obecné fráze o dobročinnosti, 
altruismu, ochotě nezištně sdílet a vzájem-
né důvěře. Na straně druhé však neziskový 
sektor představuje konkurenční prostředí ti-
síců organizací, které zaměstnávají nezane-
dbatelné množství lidí a vstupují na trh se 
svými aktivitami a službami. Úvahy o zave-
dení nového statusu veřejné prospěšnosti 
byly odmítnuty s tím, že by to vedlo k elitář-
ství, které je pro neziskový sektor nežádoucí. 
Objevilo se také nefalšované zděšění z toho, 
že by do hájenství neziskového sektoru 
mohly být nějakou formou vpuštěny i ko-
merční organizace. Na druhou stranu však 
ty samé hlasy hájí široké možnosti podni-
kání pro všechny formy neziskových orga-
nizací včetně občanských sdružení, jejichž 
posláním mělo původně být hlavně to, co si 
nesou již v názvu - tedy sdružování občanů 
a spolková činnost.

Řešením by prý bylo nechat celou ob-
čanskou společnost nerušeně růst a tepr-
ve následně přemýšleli o legislativních pra-
vidlech. Takové představy možná vycházejí 
z ušlechtilého přesvědčení o nezadatelnosti 
práva na shromažďování, ignorují však spo-
lečenskou realitu. Neziskové organizace ne-
existují ve vzduchoprázdnu a nepohybují se 
kolem nich pouze lidé obklopení aurou sva-
tosti. Pokud bychom tuto oblast ponechali, 
byť vždy jen na přechodnou dobu, v právním 
vakuu, najde se vždy dost těch, kteří toho 
bez zábran využijí ve svůj prospěch. 

Aby bylo jasno, neobhajuji ani druhý ex-
trém, který bývá odpůrcům nerušeného 
rozvoje občanské společnosti často před-
hazován. Nejsem pro byrokratické vytvá-
ření mantinelů, kterým se následně budou 
muset všichni přizpůsobit. Osobně jsem 
toho názoru, že ve vztahu ke státu je důle-
žité překonat konfrontační myšlení sche-
matizované jako MY a ONI a přiznat si, 
že neziskové organizace jsou pouze sou-
částí demokratické společnosti, nestojí 
nad ní a netvoří nějakou sféru vyššího se-
beuvědomění. Neziskový sektor potřebu-
je fungující stát stejně, jako stát potřebu-
je neziskový sektor. Jde o dva rovnocenné 
partnery, mezi nimiž by měla probíhat věc-
ná diskuse, v níž obě strany dokáží občas 
i ustoupit, majíce na paměti, že zákon není 
veličina metafyzická, žádná právní úprava 
nikdy nebude zcela dokonalá, nezohlední 
bez zbytku všechny možnosti a nedokáže 
absolutně vycházet vstříc všem.

Pokud se nad toto rozdělení nedoká-
žeme povznést a navíc se budeme ná-
lepkovat navzájem, dopracujeme se ke 
stavu, který nejlépe charakterizuje meta-
fora zákopové války, kdy obě strany čekají 
v pevných pozicích a spustí palbu, kdyko-
li se někdo odváží vystrčit hlavu. Jak víme 
z hodin dějepisu, nemá však taková válka 
skutečných vítězů, ale obě strany jsou nako-
nec vyčerpané ztrátami a náklady na zbroje-
ní.             

 AM

Na cestě k zákopové válce

Občanská sdružení, především 
pokud poskytují sociální služby, 
se cítí v tlaku – orgány, které 
služby registrují, vyžadují, aby 
to bylo v souladu se stanovami, 
a Ministerstvo vnitra ČR naopak 
takové činnosti do stanov zapsat 
odmítá. 

Situace je však ještě složitější zejmé-
na proto, že MV ČR v této věci vystupu-
je jako instance, která vykládá zákon, a 
v tom mu sekundují některé neziskové 
organizace. Nett (www.ttnett.cz ) je plat-
formou, která se zabývá veřejným prosto-
rem a upozorňuje na tlaky, které ho v sou-
časné době deformují a uzavírají. Proto se 
vyjadřujeme i k této věci:
1. MVČR a výklad zákona

Ministerstvo vnitra jako exekutivní or-
gán nemá žádnou kompetenci vykládat 
zákony – je povinno postupovat podle zá-
konů v jednotlivých kauzách a podáních. 
Pokud v konkrétním případě zjistí rozpor se 
zákonem, pak také rozhodne a své rozhod-
nutí odůvodní. Pokud s rozhodnutím MV 
a jeho odůvodněním daný subjekt nesou-
hlasí, může se proti takovému rozhodnutí 
domáhat svého práva. Tak bylo minister-
stvo vnitra nuceno akceptovat rozhodnutí 

soudu, které prolomilo praxi a výklad, dle 
kterého mohlo ministerstvo víceméně bez 
možnosti odvolání odmítnout registraci 
stanov tím, že nezahájilo správní řízení.

Ministerstvo vnitra ani jiný exekutivní 
orgán státní správy z povahy dělby moci 
(dané Ústavou ČR) nemá právo jakkoli 
vykládat zákon. Pokud to dělá, je věcí po-
litické reprezentace státu aby v této věci 
zjednala pořádek a věcí občanů, aby v této 
věci na svoji reprezentaci vyvinuli přísluš-
ný tlak.
2. Argumentace ministerstva 

Chybný je tedy sám fakt, že minis-
terstvo vůbec v takovéto věci vydává le-
gislativní výklad a publikuje ho. A ještě 
větším prohřeškem je, že jde o zkreslení 
a posun významů.

Argumentace ministerstva zaměňuje 
účel sdružování za činnosti sdružení. Zá-
kon stanoví, že cílem sdružování nemůže 
být výdělečná činnost. Zákon ale neříká, 
jaké činnosti mohou či nemohou občan-
ská sdružení vykonávat, aby dosahovala 
cíle, ke kterým se v nich lidé sdružili. Minis-
terstvo identifikuje cíl sdružování s každou 
konkrétní činností sdružení, což je zjevně 
nesprávné. Tak například organizace za-
jišťující pomoc pro chudé v rozvojových 

zemích organizuje sběr a prodej známek. 
Je zjevné, že cílem je pomoc konkrétním 
lidem v rozvojových zemích, a činnosti, 
které pomáhají k vytváření zdrojů pro tuto 
pomoc, slouží k naplnění tohoto cíle. Tato 
organizace není založena za účelem ob-
chodování se známkami. Nikdo nemá prá-
vo ji v jejích činnostech omezovat.
3. Pojetí občanského sdružení

Ministerstvo vystupuje v interpretaci 
občanských sdružení z teze, že výkon sdru-
žovacího práva je postaven na tzv. politic-
kém právu. To je pojetí, které vychází z 19. 
století, kdy konstituční monarchie Rakous-
ka-Uherska uvolnila do té doby zakázané 
sdružování a „povolila“ omezenou formu 
zakládání právnických osob tohoto typu 
(spolků) s tím, že si podržela právo taková 
sdružení schvalovat. Domníváme se, že to 
je pojetí ve své konstrukci dnes neudržitel-
né - a přesto se ministerstvu vnitra poda-
řilo při posledním pokusu předložit rekodi-
fikaci občanského zákona do poslanecké 
sněmovny a opět se na poslední chvíli po-
dařilo nahradit registrační princip u občan-
ských sdružení principem schvalovacím – 
odpovídajícím spolkům v 19. století.

Dnes jde o spor, jakou roli, jakou po-
dobu mají občanská sdružení nadále mít. 
Snaha omezit výdělečné činnosti občan-
ských sdružení je jen výrazem obecnějších 

záměrů okleštit rozsah sdružování, který 
je v moderní evropské koncepci zcela jiný 
než v pojetí, které ministerstvo vnitra pro-
sazuje.

Vzhledem k těmto konstatováním je tře-
ba shrnout:
4. Reakce na výklad zákona
Ministerstvo vnitra svým výkladem 
a svou praxí vytváří tlak na to, aby občanská 
sdružení omezovala svoji činnost. 

Podstatný je ovšem především fakt, že 
ministerstvo vnitra vystupuje jako politický 
subjekt, prosazující ve veřejném prostoru 
svou vůli - navíc s podporou některých ne-
ziskových organizací, jak je vidět z někte-
rých článků ve zpravodaji Svět neziskovek. 
V tomto případě je role asociací a sdruže-
ní neziskových organizací nezastupitelná, 
tady by selhat neměly. Exekutivní orgány 
státu nemají mít přímý vliv na podobu ve-
řejného prostoru, na jednání lidí, kteří se 
sdružují k dosahování svých cílů. Nett za-
bývající se veřejným prostorem může toto 
téma pojmenovat. Je na ostatních, aby 
vyhodnotili, jak je tato věc vážná a zda je 
dostatečným důvodem pro to, aby začali 
veřejně a koordinovaně jednat a vyjádřili v 
této věci svůj názor..

JOSEF ŠTOGR, 
NETT, O.S., WWW.TTNETT.CZ

Občanská sdružení a služby 

Novelizací Zákona č. 586/1992 o 
daních z příjmu vstoupila v platnost 
zákonná povinnost pro všechny 
právnické osoby zaměstnávající 
daňové nerezidenty podávat 
„Vyúčtování daně z příjmů ze 
závislé činnosti“ včetně příloh 
pouze v elektronické podobě. Tato 
povinnost se týká i neziskových 
organizací, které jsou svou povahou 
osobami právnickými.

Zajímavostí ale je, že povinností nezisko-
vek není vlastnit a používat datovou schrán-
ku, ani mít zaručený elektronický podpis. 
I přesto je zákonodárce nevyjímá z povin-
nosti podávat „Vyúčtování daně z příjmů 
ze závislé činnosti“ v případě zaměstnávání 
nerezidentů pouze elektronicky. 

Jak má tedy nezisková organizace ko-
munikovat s finančním úřadem elektro-
nicky, když nemá ani datovou schránku, 
ani zaručený elektronický podpis? Slou-
ží jí k tomu portál české daňové sprá-
vy na www.mfcr.cz. Horní záložka Daně 
a cla, dále Vstup na internet daňové správy 
a přes záložku Elektronické daňové formu-
láře se dostanete na potřebný formulář.

Než začneme zadávat potřebná data, je 
vhodné provést kontrolu nastavení počíta-
če. Krátký program zjistí, zdali vaše hardwa-
rové i softwarové vybavení umožňuje další 
komunikaci s daňovou správou. Následně 
vyberete formulář a můžete začít vyplňo-
vat potřebné údaje. Jednou z nesporných 
výhod elektronického vyplňování je tzv. pro-
tokol chyb, který zkontroluje každou vyplně-
nou stránku. Pokud je potřebné s daňovým 
formulářem pracovat delší čas, je možné 
uložit ho do pracovního souboru na vlast-
ním počítači. Po opětovném přihlášení na 
stránky České daňové správy se rozpraco-
vaný formulář načte a v práci lze pokračo-

vat dál. Po dokončení je vhodné opět zjis-
tit protokol chyb. Chyby kritické a závažné 
je potřebné odstranit, poslední kontrola 
by měla být bez chyb. Před elektronickým 
odesláním je vhodné uložit si daňové při-
znání na vlastní počítač příkazem „Úplný 
opis k tisku“ a tam zvolit možnost pdf pří-
pony. Následuje samotné odeslání písem-
nosti. Centrální podatelna pošle potvrzení, 
že dokument přijala pod určitým podacím 
číslem. Podací číslo i heslo je vhodné ucho-
vat pro další sledování písemnosti. Zároveň 
obdržíme „Potvrzení“, které je nevyhnutné 
uchovat jako důkaz o tom, že dokument byl 
odeslán.

Pokud nezisková organizace není vlast-
níkem datové schránky, nebo zaručeného 
elektronického podpisu, což se týká prav-
děpodobně většiny neziskovek, je potřebné 
vytisknout tzv. E-tiskopis, který kromě jiné-
ho obsahuje položku Datum a podpis. Oso-
ba oprávněná jednat s finančním úřadem 
stvrdí podpisem správnost elektronického 
podání a E-tiskopis je následně podán buď 
osobně, nebo poštou na příslušný finanční 
úřad. 

Jaké jsou výhody elektronického po-
dání? Jednou z nich mohou být lhůty. Po-
kud nestíháte podat např. měsíční přiznání 
k DPH včas, můžete ho elektronicky zasílat 
až do půlnoci posledního dne povinnosti 
odevzdat přiznání. Za datum přijetí se po-
važuje datum přijetí elektronického podání, 
povinnost odeslat E-tiskopis je do 5 dnů po 
elektronickém podání. Někdy nás k elektro-
nickému podání dovede zákonodárce sám, 
jako je tomu např. u „Vyúčtování daně z pří-
jmů ze závislé činnosti“ v případě zaměstná-
vaní nerezidentů..

ING. EVA STEJSKALOVÁ,
FINANČNÍ MANAŽERKA A PORADKYNĚ 

V NEZISKOVÉM SEKTORU

Daňová přiznání papírově, nebo elektronicky?

http://www.ttnett.cz
http://www.mfcr.cz
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Úvod do 
transgenerační 
psychologie rodiny
Transgenerační 
přenos vzorců 

rodinného traumatu a zdroje jeho 
uzdravení  
JANA TÓTHOVÁ (NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Kniha je určena všem odborníkům z ob-

lasti pomáhajících 
profesí, kteří vstu-
pují do vícegenerač-
ního prostoru rodin, 
a představuje nejen 
teoretické zázemí 
transgeneračního 
přístupu, ale i mož-

nosti jeho terapeutických aplikací, čímž 
nabízí chybějící perspektivu v rámci 
existujících psychologických směrů.

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.

Projektový mana-
gement
Systémový přístup 
k řízení projektů - 
2., aktualizované 
a doplněné vydání
ALENA SVOZILOVÁ (NA-
KLADATELSTVÍ GRADA)

Druhé vydání nejprodávanější publi-
kace o projektovém managementu je 
komplexním průvodcem pro všechny 
projektové manažery, vedoucí projek-
tů, podnikatele a studenty. Kniha se 
podrobně věnuje všem fázím řízení 
projektu a také specifickým oblastem 
integrovaného řízení projektů, a to tak, 
aby předkládané poznatky byly bezpro-
středně využitelné v praxi. Druhé vydá-
ní obsahuje novou kapitolu zabývající 
se rozšířenými procesními modely PM 
a řízením projektů ve specifických pro-
středích, jako je multiprojektové pro-
středí, multikulturní prostředí, řízení 
v malých organizacích či specifika vel-
kých projektů a řízení virtuálních týmů. 
Výrazněji rozšířena je oblast projekto-
vé kontroly a zajištění a kontroly kvali-
ty, řada dalších témat je aktualizována 
a doplněna.

Autorka, která je vynikající projektovou 
manažerkou a konzultantkou se zkuše-
nostmi v předních českých a světových 
firmách, v knize prakticky objasňuje zá-
kladní principy a úkony řízení projektů 
v souladu se světovými trendy moder-
ního PM: od přípravy, plánování a zahá-
jení projektu přes vlastní řízení projektu 
až po projektovou kontrolu a uzavření 
projektu. Srozumitelně se věnuje také 
řízení rizik a řízení kvality projektu a od-
povědnosti a etice vedoucího projektu. 
Díky velmi praktickému přístupu celé 
knihy, velkému množství praktických 
návodů, postupů a rad a řadě názor-
ných obrázků, tabulek a přehledů mají 
čtenáři možnost skutečně pochopit 
a zvládnout zásady projektového řízení 
a aplikovat je úspěšně v praxi. Publika-
ce vychází z metodologií předních svě-
tových teoretiků a profesionálních or-
ganizací projektových manažerů.

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.

Zdaňování nezis-
kových organi-
zací, zejména 
příspěvkových or-
ganizací, krajů, 
obcí, občanských 
sdružení, nadací, 
veřejných vyso-

kých škol, veřejných výzkumných 
institucí a obecně prospěšných 
společností s příklady z praxe
ING. HELENA STUCHLÍKOVÁ, ING. SOFIA KOMRS-
KOVÁ (NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Publikace nabízí co možná nejuceleněj-
ší informace v daňové problematice ne-
ziskových subjektů týkající se zejména 
stanovení základu daně z příjmů a s tím 
související daňové povinnosti; z tohoto 
pohledu se navíc zabývá stanovením 
správných daňových nároků nezisko-
vých subjektů plynoucích z dalších frek-
ventovaných  daňových zákonů, jako je 
například daň z přidané hodnoty a daň 
silniční. Podává obšírný přehled o mož-
ných slevách na daních, dále obsahuje 
popis aplikace zákonných ustanovení 
výše uvedených zákonů v jejich vzájem-

ných vazbách a popisuje dopady těch-
to vazeb. Mimo jiné vyzdvihuje rozdíly 
v přístupech ke zdanění u jednotlivých 
právních forem neziskových subjektů 
a upozorňuje subjekty na jejich práva 
a povinnosti při kontrole finančním úřa-
dem a možnosti dalšího postupu při 
případném doměření daně finančním 
úřadem z pohledu nově platného daňo-
vého řádu.

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.

Meritum 
Nevýdělečné 
organizace 2011 
KOLEKTIV AUTORŮ 
(NAKLADATELSTVÍ 
WOLTERS KLUWER ČR)
Meritum Nevýděleč-
né organizace 2011 

je ucelený průvodce fungováním ne-
státních neziskových organizací v roce 
2011.
Obsahuje jasný a přehledný výklad 
v oblastech práva, daní a účetnictví pro 
nadace a nadační fondy, obecně pro-
spěšné společnosti, občanská sdruže-
ní, zájmová sdružení právnických osob, 
politické strany, církve a náboženské 
společnosti, vysoké školy, veřejné vý-
zkumné instituce, obchodní společ-
nosti založené za jiným než podnikatel-
ským účelem.
Meritum kromě výkladu obsahuje kon-
krétní příklady z praxe, návody na vý-
počet daňových povinností, postupy 
účtování, vzory dokumentů, formulářů 
a tiskopisů.
Součástí publikace je bezplatná prů-
běžná aktualizace na www.aktualiza-
ceknih.cz.

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.

Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového 
nádraží 6, 130 00 Praha 3.
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