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VI. 
ROČNÍK

 Je značka jenom 
logo? Jak se 
hledá její pod-
stata? Budují si 
i neziskovky 
svoji značku? 

Co znamená pojem „rebran-
ding“? Odpovědi na tyto i další 
otázky přináší článek Jakuba 
Pláška, konzultanta pro strategii 
značek. Jakou zkušenost mají 
neziskovky s rebrandingem 
zjišťovala také naše anketa. 
V rozhovoru s Monikou Tomíč-
kovou, manažerkou charitativ-
ních aktivit České televize, jsme 
si povídali o tom, jaké charitativ-
ní projekty Česká televize podpo-

ruje a co v této oblasti plánuje 
v příštím roce.
Letošní rok se pomalu, ale jistě, 
blíží ke svému finále. Neziskov-
ky.cz čekají ještě dvě zásadní 
akce. Vítěze soutěže o nejlepší 
veřejně prospěšnou kampaň 
Žihadlo 2014 vyhlásíme na slav-
nostním večeru 20. listopadu. 
Do letošního ročníku se přihlá-
silo rekordních 112 kampaní! 
Všechny, kteří se zajímají o 
témata filantropie, dárcovství 
nebo fundraisingu, pak srdečně 
zveme na konferenci, kterou po-
řádáme 9. prosince v Evropském 
domě v Praze. Více informací o 
jejím programu najdete na www.
neziskovky.cz.
Inspirativní čtení a hezké listopa-
dové dny Vám přeje,

Věra Svobodová, 
ředitelka Neziskovky.cz

Přestože bývá marketing spojován spíše se světem byznysu, nástroje, 
které používá, mohou významně pomoci i neziskovým organizacím. 
Také neziskovky někdy přistupují k rebrandingu – mění logo, symbo-
ly a další prvky vizuální identity. O tom, jak má neziskovka na sebe 
ve veřejném prostoru správně upozornit, pojednává téma na str. 8-9.
ilustrační foto: barkhasbrandclinic.com

Bratislava hostila fundrai-
singovou konferenci
Co přinesl již pátý ročník CEE 
Fundraising Conference 2014, 
který se uskutečnil začátkem 
října v Bratislavě, jaké byly do-
jmy přednášejících i hostů a jaká 
zde vládla atmosféra, si můžete 
přečíst v reportáži na  str. 11

Neziskovky radí, 
jak na mediální kampaň
Kde všude lze najít inspiraci pro 
mediální kampaně neziskových 
organizací? Na které webové 
stránky soutěží, které mediální 
nebo reklamní kampaně oceňují, 
stojí za to se podívat? To vše Vám 
prozradí naše Poradna – její tipy 
najdete na  str. 15

„Mám ráda synergii, v ní 
vidím budoucnost,“ říká 
Monika Tomíčková
Monika Tomíčková působí na 
pozici manažerky charitativních 
aktivit České televize. Jak široká 
je zde paleta podporovaných pro-
jektů a dalších aktivit pro dobrou 
věc, se můžete dočíst v rozhovoru 
na str. 5-6

NEZISKOVKY JSOU TAKÉ 
ZNAČKY ANEB REBRANDING 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Největšími altruisty na světě jsou Australané a Novozélanďané. Vy-
plývá to z přehledu založeného na průzkumu Gallupova ústavu, který 
jej provedl na vzorku dvou set tisíc lidí. Na třetím místě jsou Irové, na 
čtvrtém Kanaďané. Na posledním místě žebříčku je Madagaskar, jen 
kousek před ním Ukrajina, Srbsko, Řecko nebo Čína, kde charita zjev-
ně není příliš populární. Česká republika se drží zhruba uprostřed na 
81. místě. Z hodnocení vyplývá, že pětina obyvatel státu se na charitě 
podílí, třetina na ni přispívá penězi a 45 % obyvatel někdy pomohlo ne-
známému člověku.
Zdroj: www.ihned.cz
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V ALTRUISMU JSOU ČEŠI 
PRŮMĚRNÍ, VEDOU 
AUSTRALANÉ 
A NOVOZÉLANĎANÉ
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ZE SVĚTA
NEZISKO-
VEK

Nadace VIA ve spolupráci s 
Velvyslanectvím USA ocenila 
jednotlivce i firmy, které pomá-
hají svému okolí. Slavnostní 
udílení již 17. ročníku Cen VIA 
BONA se konalo opět v rezi-
denci velvyslance USA v Praze. 
„Velvyslanectví USA již několik 
let podporuje udílení Ceny VIA 
BONA a jsem poctěn, že i já 
mohu v této iniciativě pokračo-
vat. Nadace VIA si vážíme za 
to, že v této zemi dlouhodobě 
podporuje filantropii,“ řekl 
velvyslanec USA v ČR Andrew 
Schapiro.

Cenu za osobní zaujetí – Srdcař 
roku – letos výjimečně získali 
dva „Srdcaři“: Petr Sýkora, který 
stojí za charitativním projektem 
Dobrý Anděl, a Barbora Jin-
dřiška Petrtýlová, která již 14 
let pravidelně věnuje svůj čas 
organizaci UNICEF. Zvolením 
dvou vítězů v této kategorii 
chce komise zdůraznit, že pro 
společnost jsou stejně důležití 
jak ti, kterým se daří rozjet velké 
a mediálně viditelné charitativní 
projekty, tak i „obyčejní“ lidé, 
kteří nemají možnost darovat 
velké finanční částky, ale přesto 
se rozhodnou pomáhat se stejně 
velkým osobním nasazením.

Filantrop a bývalý podnikatel 
Libor Malý, jeden z letošních 
patronů Ceny VIA BONA, 
říká: „Během své krátké kariéry 
„filantropa“ jsem si uvědomil, 
že na světě jsou ve skutečnosti 
dva druhy filantropů - ti, kteří 
dělají velké projekty a věnují 
tomu spoustu peněz, a potom ti, 
kteří dělají úplně obyčejné věci, 

ale věnují tomu ohromnou část 
své energie a volného času. Letos 
proti sobě stáli dva silní kandidá-
ti - pan Sýkora, který ve velkém 
dělá opravdu důležitou aktivitu 
Dobrého Anděla, a paní Petrtý-
lová, kterou v podstatě skoro 
nikdo nezná, ale která s nesmír-
nou obětavostí měsíc co měsíc 
naprosto nezištně dělá „úplně 
obyčejnou věc“. Kdo je tady ve 
skutečnosti větší Srdcař? Jsem 
moc rád, že Nadace VIA vyslyše-
la přání členů výběrové komise 
a souhlasila s výjimkou – letos 
jsou opravdu Srdcaři dva! Snad 
to bude do budoucna inspirací 
nám všem. Každý z nás může být 
pro tento svět nepostradatelný, 
tak jako paní Barbora Jindřiška 
Petrtýlová.“

Cenu novinářů pro individuální-
ho dárce získal Kvido Štěpánek 
za dlouhodobou pomoc a pod-
poru řady neziskových organi-
zací, jako např. Orlickoústecké 
nemocnice, UNICEF, sdružení 
Jasněnka nebo Nadace Charty 
77. Cena pro mladého filantropa 
byla udělena Martinovi Kučerovi 
a Vojtěchovi Pauknerovi za pro-
jekt „Milý Ježíšku…“, funkční 
systém obdarovávání dětí z dět-
ských domovů. Cenu za otevírání 
nových cest obdržel Aleš Jeník za 
dlouhodobou podporu nezis-
kového sektoru, která začala 
zapojením do projektu společ-
nosti Vodafone Rok Jinak, jehož 
výsledkem bylo vytvoření online 

platební brány pro neziskové or-
ganizace Darujme.cz. Cena pro 
malou a střední firmu putovala 
do GALVAMET spol. s. r. o. za 
dlouholetou podporu Charity 
Vsetín. Cenu pro velkou firmu 
získal AVAST Software s. r. o. 
za rozvoj paliativní péče v ČR a 
dlouhodobou pomoc občanské-
mu sdružení Cesta domů.
Zdroj: www.cenaviabona.cz

9. 9. 1999 se narodil ve své 
době unikátní projekt Dejme 
šanci dětem – www.sance.cz, 
který podporuje vzdělání a 
talent dětí z dětských domovů 
a pěstounských rodin z celé 
republiky. Dárcům umožňuje 
seznámit se s příběhem a přá-
ním konkrétního dítěte a při-
spět jakoukoliv částkou přímo 
vybranému dítěti. Do dnešního 
dne podpořili dárci na 1 500 
dětí splněním přání 
v hodnotě téměř 7,7 mil. Kč.

„Důležité je, že projekt Dejme 
šanci dětem podporuje smys-
luplné aktivity dětí, které jim 
pomohou i v jejich dalším životě 

– doplnění vzdělání, zvýšení 
kvalifikace, kurzy a kroužky, kte-
rým se věnují dlouhodobě a které 
zvýší jejich sebevědomí a usnadní 
jim zapojení mezi ostatní děti. 
Věnujeme jim tak dárek na celý 
život,“ uvádí ředitelka neziskové 
organizace Spolu dětem Naďa 
Dittmannová.

Příklady přání:
Patrik, 6 let, logopedické pomůc-
ky: „Když jsem byl malý, tak se 
maminka o mě nedokázala posta-
rat, a proto jsem přišel ve čtyřech 
letech do dětského domova. 
Neuměl jsem mluvit ani se o sebe 
postarat. Hodně věcí už jsem se 
naučil a tety říkají, že jsem Bořek 
Šikula. Jenom to mluvení mi ještě 
moc nejde.“

Marian, 16 let, oblečení a 
pomůcky na praxi: „Právě jsem 
byl přijat na učiliště, kde se budu 
učit kuchařem a číšníkem. Máme 
v dětském domově málo peněz, a 
tak bych vás chtěl požádat, zda 
byste mi pomohli, abych si mohl 
koupit kuchařské oblečení, bílou 
košili a černé kalhoty.“

Velmi nás těší pomoc mnoha 
individuálních dárců – někteří 
přispějí jednorázově, velká část 
však podporuje projekt pravi-
delně. Významným dárcem je již 
několik let společnost BILLA, 
jejíž podpory si velmi vážíme,“ 
zmiňuje ředitelka Spolu dětem 
Naďa Dittmannová.
Zdroj: www.spoludetem.cz

Svůj první hudební klip Nebe 
v nás pokřtila 14. října v klubu 
Jamm v Praze-Dejvicích kapela 
Mimosféry. Klip se nahrával v 
dětském domově a je motivační 
skladbou pro všechny děti, 
které jsou odhodlány jít si za 
svým snem.

Kmotrem klipu se stal český 
houslový virtuos Pavel Šporcl, 
který neskrýval nadšení nejen z 
počinu mladých muzikantů, ale 
také z bezvadné atmosféry, která 
na koncertě vládla.

Ceny VIA Bona 
za filantropii letos putují 
k zakladateli Dobrého 
Anděla v ČR nebo 
k projektu „Milý Ježí-
šku...“, novináři ocenili 
Kvido Štěpánka, jehož 
životní náplní je pomá-
hat potřebným

Projekt organizace 
Spolu dětem, 
podporující vzdělání 
a talent dětí 
z dětských domovů 
a pěstounských rodin, 
slaví 15. narozeniny

Velvyslanec USA Andrew Schapiro a Miroslav Čepický 
z Vodafonu předávají Cenu za osobní zaujetí Barboře Jindřišce 
Petrtýlové. Foto: Anna Šolcová
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Kapela Mimosféry 
pokřtila hudební klip 
Nebe v nás



Klip vznikal na výjezdech 
kapely Mimosféry do dětských 
domovů v letech 2013-2014 
a za jeho realizací stála spo-
lečnost Meloun Production. V 
klipu účinkují děti z dětských 
domovů. „Rádi bychom jej pro-
mítali na našich výjezdech. Jeho 
hlavním cílem je dodat dětem 
odvahu a podpořit je v jejich 
nesnadné situaci,“ říká jeden ze 
členů kapely Radek Laci.

Kapela Mimosféry vznikla v 
roce 2013, v dnešní pětičlenné 
sestavě hraje asi čtvrt roku. 
Tvoří ji Marek Jelínek (zpěv, ky-
tara), Jakub Štefanec (piáno), 
Radek Laci (cajon), Dalibor 
Hrubeš (elektrická kytara) a 
Ivan Dušek (baskytara). Více 
na www.facebook.com/mimos-
feryofficial.
Zdroj: www.vterinapote.cz

Centrum Tamtam, které se 
věnuje problematice dětské-
ho sluchu, vyhrálo tříkolové 
výběrové řízení projektu ROK 
společně – KROK dopředu a 
stalo se tak partnerskou orga-
nizací KPMG Česká republika 
pro nadcházející fiskální rok.

KPMG poskytne Tamtamu na 
míru připravenou odbornou 
pomoc a bude s ním po celý 
rok spolupracovat i na mnoha 
prospěšných projektech, jako 
je například firemní dobrovol-
nictví.

Cílem projektu ROK společ-
ně – KROK dopředu je rozvoj 
neziskových organizací, jejich 
vnitřního řízení a kapacity, pro-
střednictvím služeb pro bono a 
expertního dobrovolnictví.
Zdroj: www.kpmg.cz
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Centrum 
Tamtam se stalo 
partnerem KPMG 
Česká republika

Hudební klip kapely Mimosféry slavnostně pokřtil houslový vir-
tuos Pavel Šporcl (uprostřed). Foto: www.vterinapote.cz

MALÉ GRANTOVÉ SCHÉMA PROGRAM CZ 11
,,INICIATIVY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ‘‘

Ministerstvo zdravotnictví jako 
Zprostředkovatel Malého grantového schématu vyhlašuje 

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT
na sub-projekty Malého grantového schématu financovaného 

z Norských fondů 2009-2014
v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

AKTIVITA I – PSYCHIATRICKÁ PÉČE
Termín vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí: 15. 10. - 15. 12. 2014

Alokovaná částka: 60 907 255 CZK (2 298 387)
Pro investiční aktivity 
(deinstitucionalizace): 40 907 255 CZK (1 543 670 )
Pro neinvestiční aktivity (destigmatizace): 20 000 000 CZK (754 716€)

Cílem výzvy v rámci Malého grantového schématu je podpořit činnost ne-
státních neziskových organizací zaměřených na deinstitucionalizaci péče 
o psychiatricky nemocné pacienty a destigmatizaci psychiatricky nemoc-
ných a oboru psychiatrie. 
Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, které mají 
stanovenou právní formu, mají nekomerční povahu, nezávislou 
na místní, regionální i centrální vládě, politických stranách 
a obchodních společnostech.

AKTIVITA II – PÉČE O DĚTI
Termín vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí: 15. 10. - 15. 12. 2014

Alokovaná částka: 40 604 837 CZK (1 532 258)
Prevence dětských úrazů: 13 534 945 CZK (510 852)
Sekundární prevence následků chorob 
a zdravotních problémů v dětském věku: 03 534 946 CZK (510 853)
Vzácné choroby: 13 534 946 CZK (510 853)

Zaměřením Malého grantového schématu je podpora činnosti nestátních 
neziskových organizací ve vymezené oblasti péče o děti v následujících 
sub-aktivitách:
1. Prevence dětských úrazů
2. Sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů 
 v dětském věku
3. Vzácné choroby

Podpořeny budou zejména následující aktivity:
• kampaně zaměřené na primární, sekundární i terciální prevenci
• konference, workshopy
• tvorba politik v dané oblasti
• vzdělávání odborníků 
Oprávnění žadatelé:Nestátní neziskové organizace, které mají 
stanovenou právní formu a působí minimálně půl roku v oblasti, 
kterou se zabývá daná sub-aktivita.

Veškeré informace o vyhlášené výzvě a dokumenty ke stažení naleznete 
na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Supported by grant from Norway/Podpořeno grantem z Norska
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http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/dokumenty-k-vyzve-pro-male-grantove-schema-aktivita-ipsychiatrie_9665_2458_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/dokumenty-k-vyzve-pro-male-grantove-schema-aktivita-iipece-o-deti_9666_2458_8.html


Z NABÍDKY
NAŠICH
KURZŮ
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, 
VYUŽÍVÁTE V PRÁCI 
INTERNET A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
ZA ÚČELEM PR A MARKETIN-
GU, ALE STEJNĚ VLASTNĚ 
NEVÍTE, JAK VŠE SPRÁVNĚ 
UCHOPIT? CHYBÍ VÁM 
STRATEGIE A PLÁN? 
NEVÍTE, KDE ZAČÍT? 

Kampaní děláte ve své neziskovce 
desítky ročně, aniž to možná tušíte. 
Akce pro veřejnost, nábor dobro-
volníků, setkání klientů, kulatý 
stůl s donory i pracovní porada. To 
všechno jsou akce, na které potře-
bujete upoutat pozornost a nalákat 
účastníky. Mnohdy už ale nestačí 
připravit domácí koláče či koupit 
chlebíčky, rozeslat e-mailem po-
zvánku naskládanou ve Wordu nebo 
v lepším případě uloženou do PDF, 
a čekat, jestli někdo přijde. Jádro 
pudla tkví v tom, že vaše neziskovka 
musí být atraktivní sama o sobě. Pak 
vám lidé přijdou rádi i umýt okna. 
Chytrým spojením public relations, 
marketingu a dobrého plánu doká-
žete dát o své práci vědět tak, aby se 
ostatní zajímali ne jednorázově, ale 
opakovaně, aby vás podporovali, 
dělali vám sami reklamu a byli hrdí 
na to, že vás znají. 

Svou práci děláte kvalitně, jste od-
borníky v oboru, máte spokojené kli-
enty? Fajn, tak toto máme splněno. 
Jenže jak o tom dát vědět navenek? 
Pomocí sociálních sítí a webových 
aplikací můžete tuto informaci šířit 
různým cílovým skupinám jednodu-
chou a příjemnou formou.

Založte své neziskovce Facebook 
(FB) stránku, do kolonky Informace 
napište stručně, co děláte, stránku 
rozšiřte mezi své kolegy, rodinu 
a známé. Použijte kvalitní fotky, 
pohlídejte si nerozpixelované logo 
v profilu a jako první status použijte 
větu tázací. Proč? Protože Facebook 
má dneska každý a tak nemá cenu se 
mu bránit. Pohlídejte si ho, načasuj-
te si zveřejňování nových statusů, 
fotek či videí a sledujte v Přehledech 
aktivity uživatelů. Chystáte akci pro 
veřejnost? Naplánujte si svou online 
kampaň a klidně i pár týdnů před 
akcí malými náznaky upozorňujte 
své FB přátele, že se něco chystá. 
Zveřejněte fotku ze zákulisí příprav 
akce, kde s kolegyní usínáte u 
počítače před excelovou tabulkou s 
rozpisem úkolů. Vytvořte pozvánku 
formou komiksu třeba ve StripGene-
ratoru a rozeslání proveďte pomocí 
MailChimpu. Rozeslání bude mít 

řád, zaktualizuje seznam kontaktů 
a bude to vypadat dobře. Během 
akce samotné foťte a točte videa. 
Video nemáte? Poskládejte ho z 
fotek v aplikaci Animoto a po akci ho 
zveřejněte na své FB stránce. Připište 
do statusu, že zrovna v čase 1:23 se 
TO stane! Hrajte si se zvědavostí lidí! 
Ani po třech týdnech nezapomeňte, 
že akce proběhla a připomeňte lidem 
výstupy a úspěchy. Všechno si s 
týmem naplánujte v online manažer-
ské aplikaci, třeba v Trellu. Pak už 
nikdy od svých kolegů, ani od sebe 
samotných, neuslyšíte „Facebook 
máme a stejně nám to nikdo ani 
nelajkne.“ nebo „Tak jsem rozeslala 
pozvánku, piplala jsem se s tím ve 
Wordu celý den, a stejně jich přišlo 
jen deset.“

Naučím vás rozpoznat cílové skupiny 
a to, co na ně platí. Naučím vás kam-
paň naplánovat a poprat se se soci-
álními sítěmi. Řeknu vám, kde začít 
a jak. Facebook, webové stránky, 
internetové aplikace, aktuální trendy 
v marketingu, crowdfunding nebo 
flashmob. Společně najdeme, co je 
vhodné zrovna pro vaši neziskovku. 
Vezměte si sebou notebook a oprašte 
si své počítačové dovednosti. Pokud 
se sociálními sítěmi pracujete a s 
marketingem máte nějaké zkušenos-
ti, tím lépe. Přijďte na kurz Plánování 
online kampaně!
Kateřina Švidrnochová, 
lektorka Neziskovky.cz

„Naučím vás rozpoznat cílové 
skupiny a to, co na ně platí. Na-
učím vás kampaň naplánovat a 
poprat se se sociálními sítěmi. 
Řeknu vám, kde začít a jak,“ 
popisuje kurz Plánování online 
kampaně jeho lektorka Kateřina 
Švidrnochová.
Foto: Kateřina Fialová

Kontakt:
Centrum služeb Broumov s.r.o. — Tiskárna
sociální firma
Přadlácká 89, 550 01 Broumov
tel.: 493 814 679
e-mail: david.tichacek@broumovsko.cz
www.tiskarna-broumov.cz

Tiskněte výhodně a pomáhejte zároveň…

Tiskárna pro odpovědné firmy a neziskové organizace 
je součástí Agentury pro rozvoj Broumovska, neziskovky 
držící ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel  
roku 2013. I prostředky získané nad rámec investic  
do sociálních programů firmy dále pomáhají. 

Trochu jiný business...

• komplexní tiskové služby
• polygrafický audit
• 5% sleva při objednávkách do 1. 12. 2014
• doprava je pro neziskovky ZDARMA

• kalendáře 2015

• novoročenky 2015

5% sleva - kód SN

Tisk od sociální firmy z kraje barokní 
architektury a pískovcových skal...

NOVINKY V NABÍDCE 
VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
Neziskovky.cz rozšiřují nabídku o kurzy na téma 
využití webových aplikací v neziskovém sektoru.

JAK VYUŽÍT WEBOVÝCH APLIKACÍ 
V MANAGEMENTU? 
Pracujete ve více lidech na projektu nebo kampani a potřebujete 
si zorganizovat práci? Hledáte vhodné nástroje, jak plánovat, 
sepisovat úkoly, hlídat uzávěrky a sdílet dokumenty? 
Potřebujete zefektivnit práci v týmu? 
Přijďte se naučit využít webové aplikace ve svůj prospěch.

JAK KREATIVNĚ POZVAT NA SVOJI AKCI? 
Chystáte akci a chcete na ni pozvat hosty atraktivně a vtipně? 
Jste na to sami, jen vy a počítač? Přijďte se naučit pracovat 
s webovými aplikacemi pro tvorbu komiksů, letáků, 
jednoduchých videí a prezentací.

Kurzy budou vypsány začátkem roku 2015. 
Pro další informace kontaktujte Terezu Černou, 
specialistku vzdělávání, na cerna@neziskovky.cz.

KLI
KNI

http://www.neziskovky.cz/kurzy/


ROZHOVOR

CHARITATIVNÍ PROJEKTY ČESKÉ TELE-
VIZE NEJSOU JEN ADVENTNÍ KONCER-
TY NEBO SBÍRKA POMOZTE DĚTEM (A 
TOLIK ZNÁMÉ KUŘE). „KDYŽ JSEM DO 
ČESKÉ TELEVIZE PŘIŠLA, SAMA JSEM 
BYLA PŘEKVAPENÁ, KOLIK TOHO V OB-
LASTI CHARITY DĚLÁ,“ ŘÍKÁ V ROZHO-
VORU PRO SVĚT NEZISKOVEK MONIKA 
TOMÍČKOVÁ.

Jaká byla Vaše profesní cesta do České televize 
na pozici manažerky charitativních projektů?

Vystudovala jsem práva. Z advokátní kanceláře 
do velké mezinárodní firmy mě přivedla potřeba 
vydělat peníze. Po mateřské jsem se tam ale už 
vrátit nechtěla a začala jsem pracovat na britské 
ambasádě jako projektová manažerka. Tam jsem 
se dostala ke spolupráci s neziskovým sektorem. 
Británie v té době hodně podporovala rozvoj 
občanské společnosti u nás, realizovali jsme různé 
vzdělávací či preventivní projekty. Poznala jsem, 

jak funguje neziskový sektor, jak široké spektrum 
témat pokrývá. Jako ředitelka v Nadaci Divoké 
husy jsem se pak starala o budování okruhu příz-
nivců a dárců, PR a marketing, finance. Čím menší 
organizace, tím více věcí si osaháte. Na chvilku 
jsem si odskočila podnikat, ale táhlo mě to zpátky 
a otevřela se mi možnost pracovat pro Českou 
televizi v oblasti charity. Je to neuvěřitelně pestrá 
práce a moc mě baví.

Čím Vás spolupráce s neziskovým sektorem 
lákala?

Jsem založením spíše idealista a inovátor, spíš než 
politika nebo obchod mě zajímá, jak lidé žijí, co 
jim dělá radost a jak mohou zlepšovat svůj život. 
Ráda vymýšlím, jak věci posunout dopředu, koho 
podpořit, kde pomoct. Mám ráda synergii, v ní 
vidím budoucnost, proto propojuji lidi, projekty, 
nápady. Nemá smysl si pořád hrát jen na svém 
písečku. Neziskový sektor, myslím, dává k tomu 
všemu dobrou příležitost, najdete tam velké 
nadšení a zápal, ale zároveň také hodně rivality a 
nespolupráce. Jinak to vymezení ziskový/nezisko-
vý mi úplně nesedí, na projekt se víc dívám jako na 
smysluplný či nikoliv.

Jakým způsobem podporuje ČT charitativní 
projekty a podle jakých kritérií si je vybírá?

Když jsem do České televize přišla, byla jsem pře-
kvapená, kolik toho v oblasti charity dělá. Většina 
lidí, a tak jsem to měla i já, má zafixované Kuře a 
možná ještě Adventní koncerty. Nedávno jsem se o 
tom bavila se známými a mluvili jsme o spoto-
vých kampaních. Byli překvapeni, že je vysíláme 
zdarma. Jedná se vlastně o opakované vysílání 
„reklamních“ spotů, které nepropagují výrobek, 
ale neziskový projekt. Součástí takové kampaně 
je i redakční podpora, kdy o vybraných projektech 
informujeme v našich pořadech. Snažíme se tak, 
aby naše podpora byla provázaná a intenzivní a 
abychom tématem oslovili co nejvíce diváků. Na 
některé problémy, jako bylo loni například bezdo-
movectví v projektu Počasí z ulice, upozorňujeme 
pomocí rozsáhlejší informační kampaně.

Každý rok odvysíláme několik benefičních pořadů 
– počínaje velikonočním Kuřetem, tj. Pomozte 
dětem, což je společný projekt ČT a NROS, přes 
podzimní benefiční akce až po naše dlouhodobě 
oblíbené Adventní koncerty. O spolupráci formou 
benefičního sbírkového projektu je možné žádat 
stejně jako o vysílání spotové kampaně. Díky 
existenci nových médií a iVysílání dokážeme nyní 
rychleji reagovat a ze dne na den se podílet napří-
klad na přenosu charitativního koncertu v případě 
výjimečné události. Benefice se snažíme moderni-
zovat, chceme, aby byly pro diváka atraktivní. Jedi-
ně tak mohou splnit svůj cíl – přinést vybraným 
neziskovkám kromě peněz také pozornost diváků. 
I naše neziskové partnery vybízíme ke kreativitě, 
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„Mám ráda synergii, 
v ní vidím budoucnost“
říká Monika Tomíčková, 
manažerka charitativních aktivit 
České televize

Foto: Zuzana Zoňová Ševčíková



jsme rádi, když přichází s neotřelými nápady, ať už 
na benefiční akci nebo sociální kampaň. 

Naši podporu charitativních a kulturních projektů 
jsme letos nově sjednotili pod hlavičkou ČT POD-
PORUJE. Doufám, že i díky ní bude nyní jasnější 
a transparentnější, co všechno v této oblasti dělá-
me. Kromě podpory ve vysílání máme ještě dobro-
volnický program pro zaměstnance Den jinak 
a Mikulášskou charitativní předpremiéru vánočních 
pohádek, letos poprvé pro děti z azylových domů.

Jak vybíráme projekty, které podpoříme? Kritérií 
je více, mezi hlavní patří celospolečenská naléha-
vost a závažnost tématu. To, jak kvalitně je projekt 
zpracován a jak je efektivní. Důležitá je pro nás 
také důvěryhodnost a transparentnost žadatele, 
kterou ověřujeme, stejně jako využití peněz, pokud 
se jedná o sbírkový projekt. Chceme, aby náš divák 
měl jistotu, že projekty, o nichž informujeme, jsou 

důvěryhodné. Aby v případě, že daruje peníze, 
věděl, jak byly využity.

Zapojují se nějak do charitativní činnosti i 
zaměstnanci ČT?

Den jinak je dobrovolnický program, jehož 
prostřednictvím si jako zaměstnanci můžeme vy-
zkoušet práci pro neziskovou organizaci a pro její 
klienty. Beru to hlavně jako příležitost k inspiraci, 
k seznámení se s úplně novým světem – jak s tím 
naložit, jestli dál pomáhat, je už pak na každém 
zúčastněném.
Vím také, že mnoho kolegů dělá charitu ve svém 
volném čase. Ať už proto, že jsou známí a jejich 
osobnost může přitáhnout fanoušky či dárce, nebo 
se třeba inspirují a neziskovku ve které strávili 
Den jinak, potom sami podporují – zorganizují 
třeba sbírku ve svém oddělení nebo přivezou jídlo, 
oblečení, co je potřeba.

Co se Vám během Vaší práce v ČT podařilo? 
Z čeho máte největší radost?

Mám vždy radost, pokud se daří projektu, který 
podpoříme. Výsledkem nejsou jen vybrané peníze, 
ale také, když někdo řekne: „Aha, to jsem nevěděl, 
že… To je dobře, že jste to vysílali.“
Chystáme také hodně nových projektů, na které se 
těším. I díky nim věřím, že lidé budou více vnímat, 
že jsme tu pro ně, že má smysl se na nás obracet, 
o něco žádat.

Co naopak ve své práci hodnotíte jako 
nejtěžší?

Reagovat na obrovské množství žádostí o podpo-
ru. A pak také komunikovat a koordinovat pro-
jekty napříč celou Českou televizí. Je nás opravdu 
hodně – myslím v rámci ČT – týmů i zaměstnanců, 
takže sladit nápady, požadavky či připomínky není 
někdy jednoduché. 

Co připravujete pro rok 2015?

Připravujeme osvětovou kampaň, která by měla 
podpořit celý neziskový sektor. Zaměřuje se na 
problémy nebo témata, s nimiž se setkává téměř 
každá nezisková organizace. Vzniká proto ve spo-
lupráci s neziskovými organizacemi a bude odpo-
vídat na otázky typu: Co to vlastně je ta nezisková 
organizace? Jak zjistím, že je důvěryhodná? Bude 
se věnovat i originálním způsobům dárcovství či 
dobrovolnictví. Kromě toho chystáme školení pro 
neziskové partnery – první se uskuteční již letos 
v listopadu.

Ptala se Monika Otmarová

Jedním z tradičních charitativních projektů České televize je pravidelný cyklus 
Adventních koncertů. Foto: Archiv ČT

MONIKA 
TOMÍČKOVÁ
Vystudovala Práv-
nickou fakultu UK v 
Praze. Byla ředitelkou 
Nadace Divoké husy, 
která podporuje 
aktivity neziskových 
organizací, působi-
la jako projektová 

manažerka osvětových a vzdělávacích 
programů na britské ambasádě v Praze 
a také jako spolumajitelka nakladatelství, 
vydávajícího knihy zaměřené na osobní 
rozvoj dětí i dospělých. Byla členkou 
správní rady obecně prospěšné společ-
nosti radost 3.0, která působí v oblasti 
vzdělávání neziskových organizací. Od 
července 2014 je manažerkou charitativ-
ních aktivit České televize.

Den jinak je dobrovolnický 
program České televize, 
jehož prostřednictvím si 
zaměstnanci mohou 
vyzkoušet práci pro nezis-
kovou organizaci a pro její 
klienty. Foto: Archiv ČT
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ANKETA

K rebrandingu jsme přistoupili 
poté, co velká část lidí nacházela v 
našem logu odkaz na zákaz vjezdu, 
který je negativně vymezený a pro 
nás komunikačně ne zcela příjem-
ný. Společně s profesionály z Love 
Brandu jsme připravili zadání pro 
grafiky, v rámci přátelské spoluprá-
ce jsme otestovali nový web pro za-
dávání zakázek pro grafiky – výsle-
dek byl tristní. Oslovili jsme grafiky 
včetně původního autora našeho 
loga. Pro rebranding nemáme v roz-

počtu skoro žádné zdroje, nejsme 
tedy prioritou a výsledkem je, že i po 
několika měsících máme stále stejné 
logo a podle návrhů, které jsme měli 
na stole, u něj budeme muset ještě 
chvíli vydržet. Přiznávám, že naše 
zadání není jednoduché – co nej-
jemnější změna v současném logu, 
beze změny typografie a ideálně tak, 
aby logo odkazovalo na malé ploše 
na všechna naše témata v rámci 
„cyklu jídla": pěstování, kompos-
tování, jídlo. Inovace k uživatelsky 
příjemnější variantě webu snad 
půjde lépe.
Lucie Matoušková Lankašová, 
spoluzakladatelka 
KOKOZA, o. p. s.

Rebranding (či spíše redesign) oce-
nění Neziskovka roku byl u letošní-

ho druhého 
ročníku lo-
gickým kro-
kem. První 
ročník jsme 
totiž brali 
jako pilotní, 
chtěli jsme 
si potvrdit, 
že neziskové 
organizace, 

odborníci i veřejnost mají o takový 
projekt zájem. Ukázalo se, že tomu 
tak skutečně je a že si ocenění 
zaslouží profesionální vizuální 
podobu.
Redesign jsme díky spolupráci 
s kreativní skupinou Družina vzali 
hezky od základu, takže nejde jen 
o nové logo a grafiku. Za symbol 
ocenění jsme zvolili hranol 
z optického skla, který dokáže odha-
lit všechny barvy světla – stejně jako 
to dělá Neziskovka roku s odkrývá-
ním kvalit přihlášených organizací. 
Tuto symboliku považuji za největší 
přínos celé akce.
A úskalí? Jako klasicky v nezisko-
vém sektoru hlavně omezené finan-
ce a málo času všechny změny uvést 
do života. Není to ale rozhodně 
poslední ročník ocenění.
Marek Csukás, PR manažer 
ocenění Neziskovka roku

K rebrandingu jsme se odhodlávali 
relativně dlouho. Hlavním důvodem 
k tomuto kroku bylo, že náš název 
byl příliš dlouhý a nesrozumitelný. 
Také si nás lidé často pletli se státní 
organizací – Probační a mediační 
službou ČR. Hledali jsme tedy nový 
název, který by současně vyjadřoval 

to, co děláme. Naším cílem je integra-
ce lidí s trestní minulostí, kterou jim 
pomáháme překročit. Nový název 
RUBIKON Centrum se snadno pa-
matuje, a už i kvůli jeho symbolické-
mu významu se rychle vžil do vědomí 
našich klientů i partnerů. To nás 
přesvědčuje, že jsme udělali správně, 
a všem, kteří tento krok zvažují, to 
můžeme jen doporučit. S novým 
názvem přišla do naší organizace 
nová energie, nové možnosti pro PR 
a v neposlední řadě pomohl rebran-
ding nastartovat celkový rozvoj naší 
organizace.
Dagmar Doubravová, předsed-
kyně sdružení RUBIKON Centrum

Co vás přimělo k rebrandin-
gu, co vám přinesl a na-
opak jaká největší úskalí jste 
museli překonat?
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TÉMA

MĚNÍ-LI ZAVEDENÁ ZNAČKA, AŤ UŽ FIRMY NEBO VÝROBKU, 
JMÉNO, LOGO, SYMBOLY ČI JINÉ PRVKY VIZUÁLNÍ IDENTITY, 
JEDNÁ SE O REBRANDING. JEHO HLAVNÍM ZÁMĚREM 
JE VYTVOŘIT ŽÁDOUCÍ OBRAZ ZNAČKY V MYSLÍCH 
SPOTŘEBITELŮ, INVESTORŮ A KONKURENTŮ A OBVYKLE 
JE SOUČÁSTÍ ŠIRŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE. PŘESTOŽE 
MÁME TENDENCI SPOJOVAT MARKETING SE SVĚTEM 
BYZNYSU, NÁSTROJE, KTERÉ POUŽÍVÁ, MOHOU VÝZNAMNĚ 
POMOCI I NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM. 

V následujícím textu chceme na příkladu Společnosti „E“ – neziskové 
organizace, která se věnuje lidem s diagnózou epilepsie a osvětovým 
aktivitám spojeným s epilepsií – ukázat, že potřeba změnit vizuální iden-
titu může iniciovat aktivity, které vedou k definování značky neziskové 
organizace.

Značka není jenom logo
Je důležité si uvědomit, že značka není jenom vizuální symbol reprezentu-
jící firmu či označující výrobek, ale že je to mentální konstrukce, ke které 
konkrétní symbol (jako jméno a logo) odkazuje. Taková mentální konstrukce 
zahrnuje veškerou přímou i zprostředkovanou zkušenost, fyzický kontakt, 
stejně jako mediální obraz nebo pocit, který v nás zanechá osobní zkušenost 
s výrobkem, firmou či organizací. Setkání se symbolem pak v naší mysli 
vyvolá asociace, které nesou významy, tedy dávají dané značce smysl a tím 
ovlivňují náš vztah k ní. 

Neziskovky jsou také značky
Upozorňovat na sebe ve veřejném prostoru, informovat o tom, co děláme, 
získávat podporu dárců i institucí, získávat partnery – to všechno jsou nepo-
chybně činnosti, kterými se chtě nechtě musí zabývat většina neziskových 
organizací. Šanci uspět zvyšuje čitelný profil a jasné sdělení, které osloví ty 
správné lidi (cílovou skupinu). V tomto ohledu není žádný rozdíl mezi nezis-
kovým a komerčním subjektem – oba musí budovat značku. Rozdíl může být 
v tom, že neziskovky obvykle nemají určený positioning, definici značky, ani 
propracovaný systém vizuální identity.

Když jsme se poprvé potkali s Alenou Červenkovou, která vede Společnost 
„E“, byli jsme požádáni o pomoc s redesignem vizuální identity. Důvodem 
bylo nejen zastaralé logo, ale zejména potřeba vytvořit identitu pro pláno-
vaný projekt Aranžérie – květiny od lidí s epilepsií, který měl být spojen se 

Společností „E“.
Naše první otázky byly: „Co by vaše identita měla vyjadřovat? Jak by vás 
lidé měli vnímat? V čem jste jiní než další neziskovky?“ V podstatě jsme se 
potřebovali dozvědět, co znamená Společnost „E“ jako značka, jaký smysl se 
s ní pojí – co tvoří její DNA, jaký má positioning…
Vzhledem k šíři aktivit, které Společnost „E“ vyvíjí (klubové zázemí pro lidi 
s epilepsií, osvětová činnost, poradenské služby, jednání s ministerstvem 
zdravotnictví, s lékaři, osvětové přednášky, aranžérská dílna…), nebyla 
odpověď jednoznačná ani jednoduchá.

Hledání podstaty značky
Společnost „E“ existuje přes dvacet let a samozřejmě nevisí ve vzducho-
prázdnu. Má svůj zavedený způsob práce, svou „kulturu“ a „filozofii“, kterou 
z velké části vystihuje kodex pracovníka. Avšak do vizuální identity ani do 
základů značky nemá smysl se snažit vměstnat úplně vše.
Určit DNA značky organizace vyžaduje jít za modus operandi, tedy funkč-
nost a běžné aktivity, a pokusit se hledat odpovědi na otázky po vlastním 
hlubším smyslu. Znamená to pojmenovat si charakteristiky, které nás odlišu-
jí od konkurence, a identifikovat jedinečnou a věrohodnou pozici, positio-
ning (!), kterou můžeme zaujímat v myslích naší cílové skupiny – tedy lidí, 
s nimiž jako organizace chceme budovat vztah. Tyto charakteristiky by měly 
zahrnovat „Co“ – co nabízíme, „Jak“ – jaký je náš přístup, jakými principy/
hodnotami se řídíme, „Personalitu“ organizace, „Emoce“, které chceme, aby 
s námi byly spojovány a „Proč“ – „vyšší smysl“ – jinak řečeno, 
o co usilujeme.

Platformy značky
Naší úlohou coby brandingové agentury bylo pomoci Společnosti „E“ najít 
profil své značky a pak nastavit vůči veřejnosti tu správnou tvář – vizuální 
identitu. 
Spolu se Společností „E“ jsme zkoumali různé oblasti významů, které s 
jejich značkou mohou být přirozeně spojovány, a na základě diskuze 
a analýzy kontextů jsme zformovali čtyři významové platformy, které 
odlišným způsobem reflektovaly poslání Společnosti „E“, jímž je usilovat o 
zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Každou z platforem jsme 
doplnili obrazovou koláží, abychom ukázali, jak by asi mohla z hlediska stylu 
a barev působit vizuální prezentace. 

Významové charakteristiky: á
optimismus, láska k životu, umožňovat žít stejně bohatý život jako žijí nor-
mální lidé, svobodně, bez stresů se radovat, tvořit krásné věci, vášeň 
a zapálenost pro věc, láska k lidem, přátelskost, spojování lidí dohromady, 
trpělivost

Neziskovky 
jsou také značky 
aneb 
rebranding 
neziskových 
organizací
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áVýznamové charakteristiky: á
dávající pocit síly žít vlastní život, cílevědomost, proaktivní osobnost, síla, 
odvaha, energičnost, prosazování se, sebedůvěra, vzít život do vlastních 
rukou, bojovat o vyšší kvalitu života, přinášet naději na změnu, udržet si 
víru, nevzdávat

Významové charakteristiky: á
ochrana, bezpečný azyl v nepřátelském světě venku, chráněná dílna, vřelost, 
komunita, šťastný domov, vnímavost, solidarita, aktivní péče, organizování 
aktivit, všeobjímající, vedoucí, důvěra, osobní angažovanost, laskavost, 
štědrost, ženskost

Díky těmto platformám jsme mohli vést diskuzi o podstatě značky Společ-
nosti „E“, jejím budoucím směřování a, řekněme, hlubším smyslu, protože 
dokud se některé věci skutečně nepojmenují, může být těžké uvědomit 
si, jaká je vlastně filozofie naší organizace. Nejdůležitější je, abychom se 
jako organizace, tedy lidé, kteří ji tvoří, se zvolenou platformou přirozeně 
ztotožňovali, aby vycházela z podstaty toho, jací jsme, čemu se v neziskovce 
věnujeme a jakým způsobem svou agendu prosazujeme.

Představitelky Společnosti „E“ se víceméně shodly na platformě spojené 
s nezávislostí, energičností, vírou ve schopnosti, v uskutečnitelnost vlastních 
cílů. Na základě jejich volby grafičtí designéři vytvořili koncepční návrh iden-
tity, který se posléze doladil a zakotvil v manuálu vizuálního stylu. 

Významové charakteristiky: á
vedení, rady, odbornost, kompetence, zkušenosti, profesionalita, řešení 
problémů, institucionální charakter, autorita, respekt, sebevědomí

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že s diskuzí o základech značky není nutné 
čekat, až bude potřeba nové logo – vyplatí se začít hned. Definovat značku 
totiž znamená postavit si maják, který by mohl a také měl neziskovku navigo-
vat nejen ve složitých vodách komunikace a sebeprezentace, ale i v rozhodo-
vání o budoucím směřování a konkrétních aktivitách.
Jakub Plášek, Strategic Planner, Cocoon Group

POSITIONING JE KLÍČOVÝM  PRVKEM 
MARKETINGOVÉ STRATEGIE A KOMUNIKACE. 
Má za cíl, aby značka zaujala odlišný  postoj v mysli zákazníka, 
vzhledem ke konkurenčním značkám (pozn. red.)

JAKUB PLÁŠEK působí od roku 
2007 jako konzultant pro strategii 
značek v brandingové agentuře 
Cocoon Group, ve které pomáhá 
budovat značku malým i velkým 
společnostem z celé střední 
a východní Evropy. Vystudoval 
etnologii/etnografii na Univerzitě 
Karlově v Praze a po krátkém pů-
sobení v akademické oblasti pra-
coval pět let v kvalitativním výzkumu 
trhu ve společnosti TNS AISA.

Na podporu 
Společnosti „E“ 
a lidí s epilepsií běžel 
letos v květnu tým 
Cocoon Group 
Pražský maraton. 
Foto: Cocoon Group
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2014

nehodící se
zaškrtávejte!
7. 11. - 18. 11. 
nejlepší 
veřejně 
prospěšná
kampaň

www.zihadloroku.cz

klikni
hlasujtady!

PROJEKT PROACT 
PŘINESL ZAJÍMAVOU ZKUŠENOST
Jste připraveni, aby vaše nezisková organizace zvládla výzvy, které přichá-
zejí? Má vaše existence smysl a dokážete nejen prezentovat, ale i doložit, 
že díky vám se ve společnosti mění něco k lepšímu? Pokud ano, tak už 
nemusíte číst dál. Pokud ne, mohl by vás zaujmout projekt PROACT. Na 
závěrečné konferenci v Bordeaux, která se konala 30. září 2014, prezen-
tovali spolupracující partneři z Francie, Velké Británie, Portugalska, Itálie, 
Německa a Česka nejen to, jak vlastně taková mezinárodní spolupráce 
probíhala, ale hlavně, co bylo jejím výsledkem v jednotlivých zemích.
Díky PROACT se nám nabídla možnost využít francouzskou metodi-
ku k rychlému posouzení stavu organizace. Nejedná se o žádný složitý 
audit, jak jej přinášejí některé současné iniciativy. Metodika je postavena 
tak, aby sloužila neziskové organizaci k sebereflexi a naplánování cest k 
upevnění její pozice a rozvoji dalších možností jejího veřejně prospěšného 
fungování. Management jakékoliv neziskovky si v rámci PROACT zkusí 
vyplnit jednoduchý sebehodnotící formulář a poté se zkušeným kolegou 
projde několik základních oblastí fungování. K těmto oblastem se také 
nabízí vzdělávací podpora, případně konzultace. Nejdůležitějším prvkem 
je identifikace slabých míst a probrání možností, jak se s nimi vypořá-
dat. Praktickým výstupem této metodiky je to, že domluvené priority dal-
šího rozvoje jsou formulovány jako dostupné cíle, které je organizace s 
ohledem na svůj aktuální stav a možnosti schopna splnit. Pro konzultaci 
si můžete vybrat někoho, kdo pracuje delší dobu v neziskovém sektoru 
(alespoň 8 let) a prošel kurzem, který jej naučil posuzovat jednotlivé oblas-
ti rozvoje a fungování úspěšných neziskových organizací v daném okolí, 
regionu, zemi. V Čechách se pilotního ověření účastnilo osm osob z pěti 
organizací – někteří ale jen proto, aby mohli posunout v rozvoji svou vlastní 
organizaci. Přesto se mezi účastníky profilovali i lidé, kteří mají ambici tuto 
zkušenost dál využívat pro poskytování výše uvedeného typu konzultací. 
Jeden z nich – Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík, ředitel společnosti Elio – se 
účastnil také závěrečné konference. Síť PROACT konzultantů se však jistě 
dále bude rozvíjet. Je však důležité, že i bez konzultace je sebehodnoce-
ní jako prostředek dostupné pro management neziskových organizací ke 
zkvalitnění jeho práce. Je zatím otázkou, v jaké formě se tato možnost u 
nás v následujících měsících objeví.
Konference prostřednictvím prezentací a workshopů představila nejen 
zkušenosti se zaváděním PROACT v jednotlivých zemích, ale byla také 
místem setkání kolegů, kteří se věnují podpoře neziskovek a sdílejí to, 
jak vypadá třetí sektor v jednotlivých zemích, jaké před ním stojí výzvy, co 
se aktuálně řeší. Za Českou republiku prezentovala své výstupy a stav 
neziskového sektoru ostravská obecně prospěšná společnost Sedukon, 
která se dlouhodobě věnuje různým formám rozvoje a vzdělávání. Jako 
trenér konzultantů byl vybrán Mgr. Jiří Kučera, který také působí jako lektor 
a konzultant pro Neziskovky.cz, o. p. s.
Jak PROACT probíhal v Čechách? Zástupci pěti vybraných českých or-
ganizací měli možnost absolvovat vzdělávací semináře a na základě kon-
zultací si ujasnit priority pro další rozvoj. Na závěr si sestavili plán, jak se 
dál bude jejich organizace rozvíjet. Velmi zajímavým vedlejším produktem 
konference byla i identifikace témat, která jsou důležitá pro neziskové or-
ganizace bez ohledu na lokalitu jejich působení. Více informací najdete 
na http://www.proact-project.eu/.                                        Jiří Kučera

http://www.neziskovky.cz/clanek/2077/0/home/hlasujte-o-nejlepsi-kampan-v-soutezi-zihadlo-2014/


REPORTÁŽ

„Bylo to naprosto perfektní. Je pro mne 
čím dál větším potěšením vracet se do 
Bratislavy,“ tvrdí po skončení CEE Fun-
draising Conference 2014 Jan Gregor 
z Hnutí Duha.

„Především děkuji za skvělou konferenci. Děku-
ji, že jste mne opět pozvali. Děkuji Vám za Vaši 
úžasnou pohostinnost. Výjimečná konference. 
Dobře organizovaná… ano, snad by se dalo 
ještě něco zlepšit…, ale to bude trvat určitě nej-
méně rok, než si vzpomenu, co by to mohlo být.

To jsou slova Tonyho Myerse (CAN), který se 
specializuje na práci s velkými dárci. Protože 
jeho konzultace přinášejí reálné výsledky, 
vypadá to, že se Tony Myers stává miláčkem 
střední a východní Evropy.

Rozhodnutí Slovenského centra fundraisingu 
uspořádat 5. ročník konference v Bratislavě 
pro celý středo- a východoevropský region se 
rodilo dlouho, ale když bylo rozhodnuto, nic 
nás už nezastavilo – ani klesající zdroje, ani 
nemožnost získat jeden norský podpis, aby 
jich bylo více. Skládali jsme pomalu staveb-
nici CEE Fundraising Conference – sestavou 
excelentních vystupujících počínaje, zabez-
pečením kvalitní hudební produkce pro párty 
konče.

Nakonec všechno dopadlo nad očekávání. 
Účastníci byli nadšeni z Tonyho Myerse. 
To jsme však čekali. O to větší radost byla 
z energizujícího Richarda Radcliffa (UK), 
který neskrýval potěšení z toho, že je s námi. 
Že jsme jeho téma „závěť jako dar“ učinili 
otvíracím tématem konference, považoval za 
odvážný čin. On sám věří, a spolu s ním i pří-
tomní fundraiseři, že darování prostřednic-
tvím závěti bude v blízké době samozřejmostí 
i ve střední a východní Evropě. Těší se, až se 
do Bratislavy zase vrátí.

Michael Hoffman (USA) byl z konference na-
dšený: „Odvedli jste skvělou organizační práci 
a opravdu víte, jak se o hosty postarat. Doufám, 
že budu mít možnost se vrátit, zatančit si a 
snad s Vámi i něco popít!“ Michael spolu 
s Beate Sørum (NOR) odvedli na masterclass 

obrovský kus práce a dokázali, že ďábel se 
skrývá v detailech. Na neformální večeři nám 
pak na sebe prozradil, že pracoval jako poli-
tický fundraiser pro americké senátory.

Zkušený český fundraiser Honza Gregor 
z Hnutí DUHA nebyl na Slovensku poprvé: 
„Bylo to naprosto perfektní. Celému týmu chci 
poděkovat a vyjádřit svůj obdiv – odvádíte úžas-
nou práci. Je pro mne stále větším potěšením 
vracet se do Bratislavy a setkávat se s Vámi.“

Tak, jako si to užívali přednášející, měli 
podobné zážitky i účastníci konference. 
Slova jako „Skvělá konference! Perfektní 
vystupující, velmi příjemná atmosféra. Ještě 
jednou díky. Stálo to za to!“, zaznívala ve více 
jazycích. Konference se zúčastnilo více než 
140 osob, včetně nezapomenutelné párty v 
jednom známém pubu. Kromě Slováků přijeli 
fundraiseři z Česka, Maďarska, Polska, Slo-

vinska, Rakouska nebo Rumunska. Síťování 
a možnost tvořit fundraisingové strategie 
„v  přímém  přenosu“ bylo to, co ocenili 
nejvíce.

„Ohromná konference. Velmi Vám děkuji. 
Gratuluji k perfektní akci, přišli jste 
s nejlepšími vystupujícími a kvalitními odborní-
ky,“ řekla na závěr Anja Rupret 
z Transparency International Slovenia.
I  my děkujeme, že jste přijeli. A těšíme se na 
Vás na CEE Fundraising Conference 
v říjnu 2015. 
Více na www.ceefundraising.org
Připravila Lucia Štasselová

Skvělá konference! 
Perfektní vystupující. 
Velmi příjemná atmo-
sféra. Stálo to za to!
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Richard Radcliffe (UK) hovořil při zahájení 
CEE Fundraising Conference o získávání 
finančních zdrojů odkazem ze závěti.
Foto: © Gabriel Kuchta 
pro Slovenské centrum fundraisinguâ



V ENERGETICKÉM BYZNYSU SE PŘÍLIŠ MNO-
HO ŽEN NEPOHYBUJE, JEŠTĚ MÉNĚ JICH 
JE NA VRCHOLOVÝCH POZICÍCH. MICHAELA 
CHALOUPKOVÁ JE JEDNOU Z VÝJIMEK. 
KROMĚ TOHO, ŽE VE SPOLEČNOSTI ČEZ 
ŘÍDÍ DIVIZI SPRÁVA, TAKÉ ZASTŘEŠUJE PRO-
BLEMATIKU FIREMNÍ SPOLEČENSKÉ ODPO-
VĚDNOSTI. JAK SE V TÉTO ROLI CÍTÍ A CO JI 
NEJVÍCE ZAMĚSTNÁVÁ, POPISUJE 
V ROZHOVORU PRO SVĚT NEZISKOVEK.

Firemní společenská odpovědnost ve Skupině 
ČEZ je pod Vaším patronátem. Jak se cítíte 
v roli ambasadora?
Naprosto se s touto rolí osobně ztotožňuji. Přijí-
mám profesní odpovědnost při řízení jak divize 
správa, která zahrnuje centrální nákup a perso-
nalistiku Skupiny ČEZ, tak i odbornou roli CSR 
Leadera Skupiny ČEZ. Ta ukládá střežit 
a aplikovat CSR a prvky odpovědného podnikání 
tak, jak byl formulován v našem firemním poslání: 
„Zajišťujeme bezpečnou, spolehlivou a pozitivní 
energii zákazníkům i celé společnosti“ a v navazu-
jícím závazku firemní vize: „Přinášet inovace pro 
řešení energetických potřeb a přispívat 
k vyšší kvalitě života“. Takže jak se 
cítím? Velmi dobře, protože vidím, co 
všechno naše firma dělá dobrovolně 
nad rámec zákonných povinnos-
tí, vidím osobni zapojeni stále 
většího počtu našich zaměstnanců. 
Zároveň pociťuji dlouhodobý 
závazek a potenciál společně 
s kolegy řadu námětů dále 
úspěšně rozvíjet a realizo-
vat. 

Co Vás v současné době 
nejvíce zaměstnává?
Realizujeme řadu nových 
koncepčních opatření v cele 
firmě. Prožíváme období 
hledání a realizace výrazných 

úspor, které zároveň nesmí v nejmenším ohrozit 
bezpečnost provozů i našich zaměstnanců. A jsem 
přesvědčena, že jen loajální a motivovaní zaměst-
nanci dokáží společně s firmou obstát při zavádění 
vysoké efektivity a úsporných změn.

Jakými vlastnostmi a dovednostmi by měl 
disponovat dobrý manažer?
Na toto téma bylo již řečeno mnoho moudrého. 
Za mne je asi nejdůležitější, aby manažer motivo-

val své lidi k široké spolupráci napříč firmou 
i společnosti, pomáhal odstraňovat překážky 
v práci svých lidí, uměl naslouchat a uvědomoval 
si, že každý člověk je individualita, a také se vždy 
snažil o win-win řešení. 

Jak je kontrolována kvalita vzdělávání 
zaměstnanců?
Za prvořadou považuji kvalitní přípravu všech 
našich zaměstnanců v jejich kvalifikaci a odbornos-
ti. Pro naše zaměstnance zajišťujeme velkou řadu 
školení, jejichž kvalitu průběžně monitorujeme.  
Kolegové z útvaru rozvoje lidských zdrojů osobně  
hodnotí obsahovou stránku, průběh a dodržování 
témat školení z pohledu personálního rozvoje. Pro 
dodržení kvality vzdělávání je potřebné u rozsáh-
lejších kurzů ověřovat znalosti závěrečnými testy. 
Samozřejmě připravujeme a analyzujeme dotazníky 

zpětné vazby od účastníků ze školení měkkých 
dovedností i technických kurzů. Ptáme se 

na spokojenost s průběhem a materiály. 
Zajímá nás splnění jejich očekávání stejně 
jako praktický přínos pro vykonávanou 
činnost. Na zaměstnance je kladena 
pochopitelně cela řada požadavků z 
bezpečnosti práce či ochrany životního 

prostředí. Pro tyto druhy školení 
využíváme e-learningovou aplikaci, 

která je uživatelsky příjemná a zá-
roveň umožňuje přesné měření. 

Kvalita vzdělání je propojena 
s osobním zájmem a rozvojem 

každého zaměstnance. Vše 
se projeví v čase během 

práce a to může posoudit 
také nadřízený během 

ročního hodnotícího 

rozhovoru zaměstnancem. 
Jaký je Váš názor na HR a která oblast je Vám 
nejbližší? 
Síla a pověst firmy stojí na lidech, na jejich zaměst-
nancích. Domnívám se, že naši loajální a velmi 
odborně zdatní zaměstnanci jsou naší konkurenční 
výhodou.  Zaměstnanci tvoří zisk, a proto je podle 
mne důležité budovat s nimi dobré vztahy ve všech 
směrech, vnímat jejich osobni potřeby a vycházet 
jim vstříc v různých životních situacích. Pro nás jsou 
důležití všichni zaměstnaní na všech pozicích. Dále 
jako společnost s výrazně převažujícími technickými 
pozicemi již řadu let pociťujeme nedostatek absol-
ventů technických oborů a vyhlídky stále nejsou 
dobré. Snažíme se podporovat a popularizovat školy 
technického zaměření. Spolupracujeme s 50 SŠ, 13 
fakultami vysokých škol. Např. Střední průmyslová 
škola v Třebíči je místem, kde se vyučuje studij-
ní obor energetika, který před pěti lety vznikl ve 
spolupráci se Skupinou ČEZ. Pokud však získáme 
zájemce např. pro práci v jaderné energetice, většina 
uchazečů bohužel neobstojí v psychologických 
testech. Jinak bych ale řekla, že umíme s talenty 
pracovat, umíme je zaujmout a myslím, že je také 
umíme udržet a to mne velmi těší.

Co Vás v nedávné minulosti nejvíce oslovilo a 
vzbudilo zájem? 
Asi nejvíce mne potěšilo, jak se nám v letošním roce 
podařilo rozjet náš celofiremní charitativní projekt 
„Plníme přání, myslíme na druhé“, který již po osmé 
spolupořádáme pro své zaměstnance společně 
s Nadací ČEZ. V rámci tohoto projektu letos pod-
poříme hendikepované děti ve spolupráci s Asociací 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Mam 
radost, že se nám do těchto projektů daří zapojit čím 
dál tím více našich zaměstnanců, že  pro ně osudy 
jiných lidi nejsou lhostejné. Dále jsem měla radost, 
že se eurokomisařkou stala paní Věra Jourová a že 
mimo jiné má v gesci tematiku diverzity a rovných 
příležitostí, což je téma, které mne osobně velmi 
zajímá a snažím se ho prosazovat a podporovat 
celospolečensky i v naší společnosti.

Co plánujete pro rok 2015?
Pokud mám odpovědět krátce a jednoduše, tak 
vidím před sebou spoustu práce v e svém profesním 
životě pro Skupinu ČEZ, ale i zároveň spoustu 
radosti jak z dobře vykonané práce, tak i v osobním 
životě.          -red-

Foto: archiv Skupiny ČEZ

 „Síla a pověst firmy stojí na lidech, 
na jejich zaměstnancích,“ 
říká členka představenstva 
a ředitelka divize správa ČEZ 
Michaela Chaloupková



Trend hodnotit kvalitu své 
práce, nabízených služeb, 
zjišťování slabých a silných 
stránek vlastní organizace, 
nezadržitelně pronikl i do 
oblasti neformálního vzdělá-
vání. Na podporu zkvalitnění 
práce v organizacích, které 
se touto formou vzdělá-
vání zabývají, byl vytvořen 
podpůrný on-line nástroj. 
O tom, proč vznikl a jaká je 
jeho hlavní myšlenka, jsme 
si povídali s Mgr. Pavlem 
Brabencem, garantem klíčo-
vé aktivity Aplikace nástrojů 
řízení kvality v neformálním 
vzdělávání projektu K2 – 
kvalita a konkurenceschop-
nost v neformálním vzdělá-
vání.

Můžete přiblížit, o co v sys-
tému OLINA jde a pro koho 
je určen?
Jedná se o komplexní nástroj, 
který je určen pro sebehodnoce-
ní organizací zájmového 
a neformálního vzdělávání. Sys-
tém je šitý na míru organizacím, 
jako jsou střediska volného času, 
školní družiny, školní kluby a ne-
státní neziskové organizace pra-
cující s dětmi a mládeží. Systém 
své uživatele provede nastave-
ním procesů uvnitř organizace 
a pomůže odhalit silné a slabé 
stránky v organizaci prostřednic-
tvím nástrojů Model CAF či Interní 
audit. Systém OLINA se zamě-
řuje i na jednotlivé pracovníky, 
kteří si mohou změřit svoji úroveň 
kompetencí, a pokud zjistí nedo-
statky ve svých dovednostech 
či znalostech, mohou pak využít 
vzdělávací programy, které jsou 
taktéž součástí systému.

Jaká je jeho filozofie?
Hlavní myšlenkou je, že trocha 
času navíc věnovaná systema-
tickému plánování, jak zlepšit 
fungování organizace a jak lépe 
využít potenciálu všech jejích 
pracovníků, je investice, která se 
organizaci v budoucnu mnoho-

násobně vyplatí. Lze to vyjádřit 
velice stručně. Kvalitně řízená 
organizace => spokojení 
a kvalifikovaní pracovníci => kva-
litní služby => spokojení klienti.

Proč by organizace pracující 
s dětmi a mládeží měly uva-
žovat o využívání OLINY?
Odpověď je celkem jednoduchá, 
protože v dnešní době sílí konku-
renční prostředí v každém oboru 
a nevyhýbá se ani zájmovému 
a neformálnímu vzdělávání. 
Chce-li jakákoliv organizace 
v tomto prostředí uspět, musí 
hledat nové prostředky, jak toho-
to cíle dosáhnout. Proto je třeba 
prostřednictvím sebehodnocení 
porozumět své vlastní organizaci, 
potřebám a kompetencím svých 
pracovníků, nabízeným službám 
a klientům, což je základ pro 
rozvoj kvality poskytovaných slu-
žeb těchto organizací, které mají 
přímý vliv na výsledky vzdělávání 
a výchovy dětí a mládeže 
v České republice. Organizace, 
které se rozhodnou využívat ná-
stroje sebehodnocení, mají také 
možnost prezentovat zjištěné 
výsledky směrem ke zřizovateli 
a tím se zviditelnit, odlišit od 
ostatních. Samozřejmě právem 
každé organizace je odmítnutí 
či negativní postoj k nástrojům 
sebehodnocení. Jejich manage-
ment si pak ale musí uvědomit 
i důsledky tohoto postoje. Musí 
být připraven vysvětlit důvody pří-
padné stagnace, snižování počtu 
klientů nebo klesajícího zájmu 
veřejnosti o jejich služby.

Jak se do zmiňovaného 
systému mohou zájemci 
zapojit?
Stačí zadat do internetového pro-
hlížeče adresu www.olina.ka2.
cz a zaregistrovat se. Využívání 
systému včetně registrace je 
zdarma. Každý nástroj systému 
je opatřen nápovědou a me-
todickými listy, které uživatele 
systémem snadno provedou. 
V případě, že si nebudou vědět 

rady, mohou se na nás obrátit, 
rádi jim pomůžeme.

Vznik podobných elektro-
nických nástrojů se většinou 
neobejde bez postupného 
„vychytávání“ chybiček, tzv. 
za pochodu. Narazili jste na 
nějaké, je co zlepšovat?
Když systém vznikl, bylo nám 
jasné, že je ho potřeba odzkou-
šet v praxi, což se nám 
v současné době daří díky 
projektu K2. V rámci projektu je 
systém pilotován 16 organizace-
mi, které zkoušejí jeho jednotlivé 
nástroje ve své běžné praxi,  
a právě ony „vychytávají“ ty chy-
bičky. Na konci roku 2014 bude-
me mít z pilotáže první výstupy. 
Na základě jejich vyhodnocení 
dojde k úpravě celého systému 
tak, aby byl ve své finální podobě 

uživatelsky pokud možno co 
nejpřívětivější. 

Za rozhovor děkuje 
Vlasta Kohoutová, 
NIDV, projekt K2

Realizátory dvouletého pro-
jektu K2 – kvalita a konkuren-
ceschopnost v neformálním 
vzdělávání (www.ka2.cz) jsou 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a Národní 
institut pro další vzdělávání. 
Jeho cílem je podpořit kvalitu 
organizací a konkurence-
schopnost účastníků nefor-
málního vzdělávání. Směřuje 
do oblasti nestátních nezisko-
vých organizací pracujících 
s dětmi a mládeží a školských 
zařízení pro zájmové vzdělá-
vání.

JAK OBSTÁT V KONKURENCI 
DNEŠNÍHO SVĚTA



KAŽDÝ Z NÁS MÁ OBČAS POTŘEBU SE 
VYJÁDŘIT – AŤ UŽ SLOVNĚ ČI NEVER-
BÁLNĚ – A NEJRADĚJI MLUVÍ 
O TOM, CO SE MU POVEDLO NEBO CO 
MÁ RÁD. PŘEDSTAVTE SI, ŽE VZNIKNE 
PROSTOR, VE KTERÉM SE SKLOUBÍ 
VEŘEJNÝ PROSTOR S ROZHLASOVÝM 
STUDIEM. A V POŘADU DEMIVOTO JE 
MÍSTO I PRO NEZISKOVKY.

StreetCulture nevznikalo jako médium, které by 
vzešlo z jedné komunity lidí se společnými zájmy, 
názory či cíli, ani jako rádio, jehož záměrem by 
bylo naplňovat a rozvíjet komunitní model fun-
gování, popř. jej dokonce využívat a profitovat na 
něm. StreetCulture od svého začátku funguje jako 
platforma poskytující mediální a veřejný prostor 
pro šíření vlastního obsahu různě zaměřených 
komunit, subkultur, skupin i jednotlivců. Přestože 
nebylo zakládáno se záměrem být komunitním 
médiem, svou činností de facto naplňuje čtyři 
rozměry, které bývají uváděny jako charakteristic-
ké právě pro komunitní rádia: rozměr komunitní, 
alternativní, občanský i rhizomatický. 

StreetCulture začalo vysílat v březnu 2011 jako 
playlistové hudební rádio. Od března 2011 se do 
vysílání začaly zařazovat první živé moderované 
pořady, vysílané z žižkovského studia. V říjnu 
2011 byl odvysílán první online přenos z koncertu 
v našich žižkovských prostorách (historicky první 
StreetCulture Session). Do dubna 2013 prošlo 
vysílacím schématem více než 35 původních 
pravidelných pořadů a v rámci série StreetCul-
ture Session bylo uspořádáno více než 80 online 
vysílaných koncertů. V současnosti se vysílá 25 
pravidelných autorských pořadů, na jejichž reali-
zaci se podílí přibližně 50 lidí.

Jeden z pořadů se zaměřuje také na debaty se 
zástupci neziskových organizací na obecná i 
aktuální témata v neziskovém sektoru a občanské 
společnosti. Jeho název DeMiVoTo byl původ-
ně vymyšlen pro tematicky zaměřenou výrobu 
náušnic a jiných doplňků – jejich první série se 

např. zabývala nehodovostí aut na silnicích. Šlo o 
to, upozornit na společenská témata. Cíl je stejný. 
Zůstalo se u uší, ale nyní DeMiVoTo vysílá přímo 
do nich.

Lucka a Jenda, moderátoři pořadu, střihači 
i dramaturgové v jednom, se zaměřují každý 
měsíc na stěžejní téma, které ve spolupráci s o. p. 
s. Neziskovky.cz doplňují novinkami z nezisku 
a pozvánkami na akce. K tématu si zvou hosty, 
kteří ho reprezentují a jsou pro něj zapáleni. V 90 
% se jedná o lidi z neziskového sektoru, případně 
start-upy a v nich zaangažované osoby.

„Pokud je někdo pro něco zapálen, musí mít 
prostor, motivaci, jinak uhasne. DeMiVoTo má být 
nástrojem, který pomůže rozdmýchat oheň 
a inspirovat tak i ostatní,“ říká Lucie a dodává: „Já 
osobně jsem nesmírně vděčná za možnosti, které 
mi StreetCulture dává.“

Zápal v DeMiVoTo už prokázaly například tyto 
neziskovky: Pravěk, Kup Book, Souseďme se, 
Zapojme se, Naděje, Sananim, Neziskovky.cz, 
EduIn, NGO Market, Charita ČR, Narovinu, 
PearFaction, Zdrojovna, Podhoubí, Tamjdem, 
Uličník a další.

DeMiVoTo lze slyšet každou třetí neděli v měsíci 
od 19.00 online na www.streetculture.cz (reprízy 
jsou následující středu od 23.00 a čtvrtek od 
14.00, posléze se objeví odkaz na stránkách: 
www.DeMiVoTo.cz či https://www.facebook.
com/DeMiVoTo.cz a také na www.streetculture.
cz).

TÉMATA PRO NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍCE: 
16. listopadu
Studenti, studentské akce a příležitosti pro 
studenty. Je jich dost? Jaké? Kdo je organizuje?

21. prosince
Vězení. Dopisování s vězni. Co se děje, když vás 
pustí.

START-UP označuje nově vznikající projekt či 
začínající firmu často ještě ve fázi tvorby podni-
katelského záměru. Start-upový projekt se může 
objevit v jakémkoliv oboru, nejčastěji jsou to však 
technologické či internetové firmy (pozn. red.).

D.I.Y (Do it yourself) je druh kultury, ve které 
si člověk sám, tzn. bez profesionální podpory, 
zhotoví užitečný výrobek, který slouží jemu nebo 
ostatním lidem (pozn. red.).

StreetCulture
rádio ve 
veřejném 
prostoru, které 
dává prostor 
i neziskovkám
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Tým StreetCulture vysílá z veřejných prostor 
na Žižkově. Pokud chcete vidět, jak vypadá 
studio, přijďte kterýkoli den po 18. hodině 
do Štítného ulice 30 v Praze 3. 
Foto: Tomáš Adamec

StreetCulture, o. p. s. byla zapsána u Měst-
ského soudu v Praze 7. 11. 2012 a od 1. 
5. 2013 převzala veškeré aktivity spojené s 
rádiem StreetCulture a nahradila stejnojmenné 
občanské sdružení. Od 1. 5. 2013 také začala 
provozovat prostory baru, odkud rádio vysílá a 
kde se pořádají koncerty, výstavy a workshopy. 
Jak je uvedeno i v zakládací smlouvě o. p. s. 
StreetCulture: „zakladatelé se rozhodli založit 
StreetCulture, o. p. s. na základě myšlenky 
provozovat rádio v kreativním prostoru, jež bude 
sloužit jako místo pro potkávání mladých lidí z 
různých subkultur, kteří dostanou šanci k roz-
víjení svých dovedností a osobnímu růstu. Zá-
kladní princip StreetCulture, o. p. s. je postaven 
na ideji D. I. Y. rádia a internetového magazínu 
provozovaných ve veřejném prostoru.“
www.streetculture.cz
www.facebook.com/streetculture.cz

www.facebook.com/streetculture.cz


NEZISKOVKY.CZ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA KONFERENCI 
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ „DAY OF CITIZENS FOR EUROPE“ 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST A FILANTROPIE.

Termín: 9. prosince 2014
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Partner: České centrum fundraisingu
Pro další informace o akci sledujte www.neziskovky.cz.

Akce je součástí projektu Join Citizens Action for 
a Stronger Citizen-Friendly Union (JoiEU).

This project is funded by the European Union.

Jako spolek vlastníme nemovitost s tělocvičnou. O provoz se stará náš zaměst-
nanec, který využívá byt správce. Za byt platí 2 500 Kč. Jak postupovat při 
účtování tohoto nájmu (DPH a daň z příjmů)?
Odpověď: Z pohledu daně z příjmů nejdříve uveďme, že spolky patří v 
souladu s § 17a odst. 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mezi veřejně prospěšné (dříve nezis-
kové) poplatníky. Při stanovení základu daně je tak nutné postupovat podle 
speciální úpravy, která je obsažena v § 18a ZDP. Z § 18a odst. 2 písm. d) ZDP 
potom vyplývá, že u veřejně prospěšného poplatníka je vždy předmětem daně 
příjem z nájemného, s výjimkou nájmu státního majetku. Znamená to tedy, že 
z pohledu daně z příjmů bude tento příjem u spolku vždy představovat příjem, 
který je předmětem daně, a to bez ohledu na to, zda se bude jednat o příjem 
z nepodnikatelské nebo podnikatelské činnosti bez ohledu na to, jaká bude 
výše souvisejících nákladů. Příjmy z nájmu bytu tak budou vždy vstupovat do 
základu daně spolku.

Z pohledu DPH potom platí, že v souladu s § 56a Zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), 
nájem vybraných nemovitých věcí představuje plnění osvobozené od daně bez 
nároku na odpočet daně. Mezi vybrané nemovité věci patří v souladu s § 56 
odst. 1 ZDPH také jednotky – předpokládám, že pronajímaný byt je jednot-
kou ve smyslu NOZ. ZDPH v § 56a odst. 1 vymezuje i určité výjimky, na které 
se osvobození nevztahuje, ale nájem bytu jako jednotky mezi tyto výjimky ne-
patří. Znamená to tedy, že spolek na nájemné bytu nebude uplatňovat daň na 
výstupu, současně ale nemá nárok na daň na vstupu u souvisejících přijatých 
zdanitelných plnění.

Pro úplnost ještě uveďme, že pokud by spolek dosud nebyl plátcem DPH, 
v roce 2014 se tyto příjmy z nájemného osvobozeného od daně podle § 56a 
ZDPH nezapočítávají do obratu pro účely posouzení, zda se osoba povinná k 
dani nestala ze zákona plátcem daně ve smyslu § 6 ZDPH.
Ing. Zdeněk Morávek, 
spolupracovník Wolters Kluwer, a. s.

PORADNA
Milí čtenáři Světa neziskovek,
protože se toto číslo časopisu věnuje tématům z oblasti marke-
tingu a public relations, chtěli bychom se s Vámi podělit o odpo-
věď na související dotaz. Věříme, že se rádi necháte inspirovat a 
příští rok své kampaně přihlásíte do soutěže Žihadlo roku.

Q: Kde bych našla inspiraci pro mediální kampaně neziskových 
organizací?

A: Pokud Vás konkrétní kampaň neziskové organizace zaujala, oslovila nebo 
dokonce přiměla k akci (např. finanční podpoře dané organizace, práci 
dobrovolníka, podepsání petice apod.), tak je to pravděpodobně její nejlepší 
vizitka a může se stát vodítkem i pro práci Vaší organizace. Jako zdroj inspi-
race mohou posloužit také webové stránky soutěží, které mediální/reklamní 
kampaně oceňují, nebo odborná periodika a servery zaměřené na komunika-
ci, média, PR, reklamu a marketing.

INSPIRACE Z ČR (SR): 
Žihadlo roku http://www.zihadloroku.cz/
Soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, jejímž pořadatelem jsou 
Neziskovky.cz, o. p. s. V archivu z let 2007-2013 najdete oceněné soutěžní 
práce z kategorií tištěná reklama, TV a kino spot, rozhlasový spot, internetová 
kampaň a cena veřejnosti.

EFFIE http://www.effie.cz/
Soutěž o nejefektivnější reklamní kampaně v ČR pořádá Asociace komuni-
kačních agentur. Kampaně neziskových organizací včetně jejich zajímavého 
podrobného popisu najdete ve výsledcích EFFIE za jednotlivé roky v rámci 
kategorie „Sociální, ekologický a kulturní marketing“.

Zlatá pecka http://zlatapecka.cz/
Prestižní soutěž kreativity v české a slovenské reklamě pořádaná Asociací 
českých reklamních agentur a marketingové komunikace. V sekci Historie 
naleznete archiv oceněných prací z let 1995-2013 (ukázky až od r. 2000). Jsou 
mezi nimi i reklamy neziskových organizací.

Prague International Advertising Festival (PIAF) http://www.piaf.cz/
Pořadatel soutěže, PIAF, a. s., zavedl kategorie, které obsáhnou všechny typy 
komunikace a zaměřují se i na tvorbu značky a kreativní formy prodeje. Spe-
ciálně oceněny tu byly pro-bono kampaně, nyní je dostávají státní a veřejné 
instituce.

iDirekt.cz http://idirekt.cz/rubrika/kampane
Server specializovaný na digital marketing, direct mail, data marketing, 
věrnostní programy, neadresný mailing a call centra. Provozovatelem stránek 
je B2B Media s. r. o., vydavatel tištěného časopisu Direkt. Mezi případovými 
studiemi najdete také inspirativní nekomerční direct mailové kampaně ze 
zahraničí.

ZAHRANIČNÍ INSPIRACE
Osocio http://osocio.org/
Server, dříve známý pod názvem Houtlust Blog, který se věnuje sociální rekla-
mě a neziskovým kampaním.

Internet Advertising Competition Awards (IAC Awards) 
http://www.iacaward.org/
V rámci IAC Awards uděluje Web Marketing Association každoročně také 
cenu pro nejlepší internetovou reklamu neziskové organizace. V sekci Wi-
nners zadejte kategorii „non-profit“ a zobrazí se seznam oceněných interne-
tových kampaní od roku 2003.

D&AD http://www.dandad.org/
Prestižní celosvětová soutěž v oblasti designu a reklamy. 
Oceňuje zejména kreativitu kampaně. Soutěž má více kate-
gorií, neziskové organizace se ucházejí o cenu White Pencil. 

Máte i Vy dotaz, na který hledáte odpověď? 
Zašlete ho e-mailem na adresu neziskovky@neziskovky.cz.
Připravila Kateřina Hronová, Neziskovky.cz
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Byt zaměstnance

http://www.ucetnikavarna.cz/unes/
http://www.neziskovky.cz/


V souvislosti s nabytím účinnosti nového 
občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb. – 
dále jen „NOZ“) od 1. ledna 2014 je mnoho 
občanských sdružení, která se tímto dnem 
stala ze zákona spolky, konfrontována s 
možností změny právní formy na ústav. 
Účelem tohoto článku, jehož první část vyšla 
v minulém čísle, je popsat způsob, jak tuto 
změnu prakticky provést.

Obsah zakládací listiny se nebude nijak pod-
statně lišit od zakládací listiny nově založe-
ného ústavu. Musí tedy obsahovat tyto nutné 
náležitosti (§ 405 NOZ): 

a) název ústavu a jeho sídlo, 
b) účel ústavu vymezením předmětu jeho 
 činnosti, popřípadě i předmětu jeho 
 podnikání, 
c) údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho 
 nepeněžitém předmětu, 
d) počet členů správní rady i jména 
 a bydliště jejích prvních členů, 
e) podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu,   
 nevyhradí-li se její úprava statutu ústavu, 
f) počet členů správní rady, jména a bydliště  
 jejích prvních členů, nebo jméno 
 a bydliště  prvního revizora. 

Pokud jde o samotný obsah rozhodnutí 

o změně právní formy, ten je, bohužel, také 
zahalen tajemstvím z důvodu nedostatečné 
právní úpravy. Inspiraci můžeme hledat v 
§ 361 Zákona 125/2008 Sb. o přeměnách 
obchodních společností a družstev (dlužno 
dodat, že ten se ovšem na přeměnu spolku 
nevztahuje). Rozhodnutí o změně právní 
formy by tedy mělo obsahovat: 

a) název, sídlo a IČ spolku, jehož se 
 přeměna týká, 
b) právní formu, již má spolek nabýt 
 (zde ústav), 
c) název ústavu, 
d) všechny zvláštní výhody, jež mají být 
 v souladu se změnou právní formy 
 poskytnuty členům spolku, nebo členům   
 jeho orgánů, nebo informaci, že takového 
 výhody poskytnuty nebudou, 
e) jméno, příjmení a bydliště prvních členů   
 orgánů ústavu, 
f) zakladatelské právní jednání ústavu, 
 nebo zmocnění k jeho vypracování 
 (viz výše), 
g) den vyhotovení návrhu rozhodnutí 
 a kdo jej vyhotovit (zpravidla půjde 
 o statutární orgán), 
h) den přijetí rozhodnutí. 

Ani postup následující po rozhodnutí o změ-
ně právní formy a sepsání zakladatelského 
právního jednání se významně neliší od po-
stupu při založení „nového“ ústavu a zahrnu-
je tedy především podání návrhu na zápis do 
veřejného rejstříku, který musí být doložen 
předepsanými dokumenty. Oproti založení 
„nového“ ústavu však tyto dokumenty budou 
navíc obsahovat také rozhodnutí o změně 
právní formy. Otázkou je, zda soudy budou 

požadovat též předložení mezitímní účetní 
závěrky, o níž je pojednáno výše – tato povin-
nost sice z právních předpisů výslovně ne-
vyplývá, nelze ale vyloučit, že některé soudy 
budou na jejím splnění trvat. Návrh na zápis 
změny právní formy do veřejného rejstříku 
je počínaje 1. 1. 2014 podroben soudnímu 
poplatku – podle mého názoru, ačkoli ani 
zde není právní úprava zcela jednoznačná, 
jeho výše činí 1.000 Kč. Soud by měl zápis 
provést nebo o návrhu jinak rozhodnut (např. 
navrhovatele vyzvat k jeho doplnění) do pěti 
pracovních dnů ode dne jeho podání. 

Závěrem je nutno konstatovat, že koneč-
né stanovisko k mnoha aspektům změny 
právní formy – zejména ke způsobu a formě 
rozhodnutí o ní nebo náležitostem příloh 
návrhu na zápis – zaujme až soudní praxe. 
V této souvislosti upozorňuji na dlouhodobě 
nekonzistentní rozhodování rejstříkových 
soudů ve věcech „neziskových organiza-
cí“ – dokument, jenž je jedním soudem 
bez výhrad akceptován, je druhým často 
odmítnut; jednota není bohužel mnohdy 
ani v rozhodování různých úředníků téhož 
soudu. Mírně chaotická situace, pokud jde 
o výklad nových právních norem, panuje i 
v ostatních právních profesích – ať už jde o 
notáře, advokáty nebo jiné právníky. Proto je 
třeba, aby se zájemci o změnu právní formy, 
pokud možno, obrnili trpělivostí.
Petr Vít

Petr Vít
Pracuje jako právník, 
konzultant a lektor 
pro Neziskovky.cz.

PRÁVNÍ
RÁDCE

ZMĚNA 
PRÁVNÍ FORMY 
SPOLKU NA ÚSTAV – 
2. část
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30.11.2014
NADACE SOPHIA
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
Oblast podpory: vzdělávání
Působnost programu: Česká republika

2.12.2014
NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
FOND PRO NNO: 2. VÝZVA
Oblast podpory: sociální, zdravotní, humanitární, rozvoj 
neziskového sektoru, ostatní
Působnost programu: Česká republika

15.12.2014
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
INICIATIVY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
PÉČE O DĚTI
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, lidská práva, ostatní
Působnost programu: Česká republika

1.12.2014
FULBRIGHTOVA KOMISE
FULBRIGHT-MASARYKOVO STIPENDIUM 
NEZISKOVÝ SEKTOR
Oblast podpory: vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru
Působnost programu: Česká republika

GRANTYZ GRANTOVÉHO KALENDÁRE

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
INICIATIVY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
PÉČE O DĚTI
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, lidská práva, ostatní
Působnost programu: Česká republika

30.11.2014
NADACE SOPHIA
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
Oblast podpory: vzdělávání
Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3276
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3888
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3912
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3215
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KNIŽNÍ
TIPY

Výpověď z nájmu bytu a jiné 
způsoby skončení nájmu 
bytu, přechod nájmu bytu 
podle nového občanského 
zákoníku 2014
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 
ANAG, spol. s. r. o. 

Kniha 
rozebírá pro-
blematiku 
výpovědi z 
nájmu bytu a 
další možné 
způsoby zá-
niku nájmu 
bytu. Věnuje 
se i přechodu 
nájmu bytu 

jako jednoho z možných důsledků 
úmrtí nájemce. Úvodní část se za-
bývá zánikem nájmu bytu v obecné 
rovině – dovolenými a nedovolenými 
možnostmi ukončení nájmu bytu. 
Dále jsou rozebrány jednotlivé 
způsoby zániku nájmu bytu – doho-
da, narovnání, výpověď (nájemce, 
pronajímatele – s přivolením soudu, 
bez přivolení soudu), odstoupení od 
nájemní smlouvy, uplynutí sjednané 
doby nájmu, skončení výkonu práce, 
na kterou je nájem bytu vázán, zánik 
členství v bytovém družstvu, smrt 
nájemce, splynutí nájemce s pronají-
matelem v jedné osobě, zničení bytu 
a jiné případy nemožnosti plnění ze 
strany pronajímatele, otázky zániku 
nájmu bytu v souvislosti s vyvlast-
něním, soudním výkonem rozhod-
nutí, exekucí, veřejnou dražbou a 
insolvenčním řízením. S ohledem na 
skutečnost, že smrt nájemce nemusí 
vždy vést k zániku nájmu bytu, je 

zahrnuta i problematika přechodu 
nájmu. Autor podrobně rozebírá jak 
stav, který nastal po 1. 11. 2011 v 
důsledku tzv. bytové novely občan-
ského zákoníku (zákon č. 132/2011 
Sb.), tak i stav, který nastal po 1. 1. 
2014 v důsledku účinnosti nového 
občanského zákoníku (zákon č. 
89/2012 Sb.). 

MANAGEMENT
Organizování, rozhodování, 
ovlivňování – 2., rozšířené 
vydání
Ladislav Blažek
Grada Publishing, a. s.

Publikace 
se zaměřuje 
na klíčové 
oblasti ma-
nagementu. 
Je určena 
studentům 
vysokých škol 
a MBA studií, 
manažerům 
a podni-

katelům. Vysvětluje, jak fungují 
organizační struktury, jak správně 
rozhodovat a jak efektivně vést. 
Druhé vydání se nově věnuje proble-
matice delegování, koučování 
a leadershipu. Obsahuje řadu příkla-
dů sloužících pro hlubší pochopení 
teorie a pro její využití v praxi.

PODPORA RODINY
Manuál pro pomáhající 
profese
Oldřich Matoušek, 
Hana Pazlarová a kol.
Portál, s. r. o.
Manuál poskytuje instrukce týkající 

se práce 
s rodinou, 
instrukce pro 
intervenci 
v hlavních 
sférách fun-
gování rodiny 
(zaměstnání, 
bydlení, výži-
va, ochrana 
zdraví, 

vedení domácnosti, výchova dětí aj.) 
a konečně vodítka pro práci s rodi-
nami, v nichž jeden vážný problém 
dominuje (domácí násilí, závislost 
na návykových látkách, pobyt ve 
vězení, duševní nemoc).

Víme o drogách 
všechno?
Jana Mahdalíčková
Wolters Kluwer 2014
O drogách slyšíme tak často, že 
nám připadá, že o nich už všechno 
víme. Je to tak? Smyslem knihy je 
poskládat informace do přehledné 

skládačky. 
Proč patří 
mladiství 
uživatelé drog 
mezi rizikové 
skupiny? 
Jak vzniká 
závislost? Jak 
se projevuje 
intoxikace? 

Jak poskytnout první pomoc při 
předávkování? Jaké jsou charak-
teristiky úspěšné školní prevence? 
Jak může pomoci rodina? Co může 
naznačovat, že dítě bere drogy? Lze 
drogy testovat ve škole? Odpovědi 
na výše zmíněné otázky a další infor-
mace přináší nová publikace.
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Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme nabízet 
neziskovým organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak 
k jejich dalšímu rozvoji

Podklady k inzerci: Inzerce se přijímá v elektronické podobě. Doporučujeme formát PDF. PDF nesmí obsahovat pří-
mé barvy, negativní písmo menší než 8b a písmo menší než 5b. Možné jsou i bitmapové formáty JPG nebo TIFF (150 
dpi ve 100% velikosti – platí i pro vložené obrázky). Vektorové Ai, EPS, CDR apod.   V případě nedodržení technic-
kých požadavků redakce neručí za barevnou věrnost a kvalitu reprodukce inzerátu. Zveřejnit lze též PR článek. Počet 
znaků pro jednotlivé formáty si vyžádejte u redakce.

Inzerce zhotovená redakcí: Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové podklady, 
loga). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování. Uvedené ceny jsou bez DPH. Na veškerou pla-
cenou inzerci může být uplatňována sleva pro členy AVPO ČR ve výši 20 %.

Další informace: Kateřina Hronová, tel.: 224 239  875, mobil: 605 446 697, e-mail: hronova@neziskovky.cz

CENÍK
INZERCE

9600 Kč

1/1
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5800 Kč

1/2
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93 x 262 mm

3000 Kč

1/4

93 x 129 mm

Ceny jsou 
uvedeny 
bez DPH




