
1SVĚT NEZISKOVEK 7 / 2011

SVĚT NEZISKOVEK
7/2011 zpravodaj pro neziskové organizace  www.neziskovky.cz

Dále v tomto čísle:
Aktuality ......................................................... 2

Výběr kurzů na červenec - září 2011  .... 3

Kalendář akcí  ............................................... 5

V nabídce najdete spoustu 
prázdninových akcí, táborů a pobytů

Nebojujte s konkurencí, spokojte se 
s výhrou  ......................................................... 6

Budování vztahů a etické obchodování 
je dlouhodobá investice, jejíž hodnotu 
není dobré opomíjet.

Slovníček ........................................................ 6 

Gestalt 

Poradna ........................................................... 7 

Dohoda o pracovní činnosti
Pracovní poměr na dobu určitou

Finanční okénko  .......................................... 7

Dluhopisové fondy

Vaše finance  ................................................. 7

Žihadlo 2011  ................................................ 7

Vyhlášení 5. ročníku soutěže 
o nejlepší reklamu v neziskovém 
sektoru

Anketa  ............................................................ 8

Léto bývá pro většinu profesí okurkovou 
sezonou. Je tomu tak i pro fundraisery? 
Co dělá fundraiser v létě? 

Stalo se ........................................................... 8 

Veřejná prospěšnost 
– výzva pro neziskový sektor  ..............  12

Hlavní argumenty pro legislativní 
zakotvení statusu veřejné prospěšnosti

Představujeme partnera AVPO a jeho 
služby  ..........................................................  12

TC Business School

Úvod do problematiky nákupu 
v neziskové organizaci .........................   14

Fejeton .....................................................   14

Historia magistra vitae

Nabídka nových publikací  ......................  14

Vyberte si z knih nakladatelství Anag, 
Grada, Portál a Wolters Kluwer ČR

Více na str. 10 - 11

Lobbujeme za lobbing
Larry Ottinger absolvoval Stanfordskou univer-
zitu a Univerzitu v Berkeley, kde získal právnické 
vzdělání. Nejprve pracoval jako advokát v Nadaci 
Fannie Mae, nyní je členem správní rady rodinné 

Nadace Ottingerových, ale především zastává pozici prezidenta wa-
shingtonské organizace Center for Lobbying in Public Interest - CLPI 
(Centrum pro lobbing ve veřejném zájmu). A jako lobbista také přijel 
do České republiky.

„Myslím si, že i ve Spojených státech - byť tady u vás je to ještě víc - mají lidé 
často představu o lobbingu takovou, že jej provádí velké firmy, které se snaží 
prolobbovat věci, které jsou pro ně finančně výhodné. Nikoho ani nenapad-
ne, že do lobbingu patří prosazování veřejně prospěšných zájmů, to zname-
ná i zájmů neziskových organizací,“ říká Larry Ottinger. „Také máme stigma 
lobbingu. Lobbing chápeme jako vyjadřování názoru, což v rámci svobody 
slova spolu se svobodou víry a sdružování je vlastně ústavou dané základní 
právo, avšak na druhou stranu s touto svobodou existuje nebezpečí korupce 
při prosazování zájmů bohatých lidí, kteří mají blízké vztahy se státníky, lid-
mi z vlády a podobně. To je stejné jako tady v Česku.
Mnohdy lobbingu raději ani neříkáme lobbing, i když víme, že to je lobbing, 
ale hledáme jiné názvy, třeba vzdělávání zákonodárců.“

Řada známých i menších neziskových organizací 
požaduje, aby se z nového občanského zákoníku 
vypustila úprava veřejné prospěšnosti. Podle 
nich ke zprůhlednění a větší důvěryhodnosti 
neziskového sektoru nepřispěje, a navíc ohrozí 
hlavně menší sdružení. Jiné organizace mají ale 
opačný názor a jsou přesvědčeny o tom, že nový 
kodex pomůže neziskový sektor zprůhlednit 
a nastaví spravedlivá pravidla pro poskytování 
dotací od státu.

Podle navrhovaného občanského zákoníku budou 
moci získat status veřejné prospěšnosti právnické osoby, 
které budou účelně poskytovat veřejně prospěšné služby 
a podporu, aspoň dvě třetiny zisku po zdanění dají do 
své užitečné činnosti, jejich peníze budou „z poctivých 
zdrojů“ a rozhodovat v nich budou lidé s čistým rejstří-
kem. Díky tomuto statusu by organizace měly mít pří-
stup k dotacím a mohly mít daňové výhody. Každý rok 
pak budou muset úřadům prokázat, že podmínky stále 
splňují.

S tím, aby zákoník úpravu obsahoval, nesouhlasí tře-
ba Nadace VIA, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlo-
vé, Nadace Open Society Fund, Bílý kruh bezpečí, spo-
lek organizací ze sociální oblasti SKOK či Zelený kruh. 
Pod prohlášení se připojilo zatím přes 300 organizací.

„Ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti, která 
byla dodatečně doplněna do návrhu občanského zá-
koníku, mají charakter diskriminační, manipulativní 
a rozšiřují korupční prostředí,“ uvedli zástupci „nezisko-
vek“ v prohlášení. Na tiskové konferenci řekli, že chys-
tané paragrafy zvýší administrativu, která zatíží hlavně 
malá sdružení. Úřady by navíc mohly stanovit, že určité 

činnosti nejsou prospěšné - třeba snahy o odhalová-
ní korupce ve veřejné správě. Sdružení by pak nemoh-
la dostat dotace a neměla by daňové výhody. Systém 
prý nebude ani průhlednější, protože žádost o status 
je dobrovolná.

Úprava veřejné prospěšnosti v zákoníku má ale i své 
zastánce. Patří k nim třeba Asociace veřejně prospěš-
ných organizací (AVPO) či Nadace rozvoje občanské 
společnosti. Jsou přesvědčeny o tom, že ustanovení 
pomohou neziskový sektor zprůhlednit.

„Jsem přesvědčen, že všechny transparentně fun-
gující neziskové organizace, které chtějí čerpat státní 
podporu, si status veřejné prospěšnosti bez problé-
mů obhájí,“ sdělil ČTK šéf AVPO Marek Šedivý. Podle 
něj sdružení tvoří 85 % neziskových organizací. Řada 
z nich ale o sobě dostatečné informace nezveřejňuje, 
protože jim to zákon neukládá, dodal Šedivý.

Odpůrci úpravy navrhují naopak zřízení rejstříku, do 
něhož by se neziskové organizace zapisovaly a který by 
údaje o nich uváděl. V létě chtějí přesvědčovat poslan-
ce, aby podpořili vypuštění úpravy veřejné prospěšnos-
ti z kodexu. Podle poslance Rudolfa Chlada (TOP 09), 
který je prezidentem Asociace nestátních neziskových 
organizací, se problematikou bude zabývat skupina zá-
konodárců. Vyzval organizace, aby své výhrady shrnu-
ly. Pravidla jsou podle něj potřebná.

„Jsou občanská sdružení, která pod rouškou pro-
spěšnosti podnikají. A to je špatně,“ řekl.

Neziskový sektor v Česku je nepřehledný. Organiza-
ce registruje ministerstvo vnitra. Existují jich desetitisí-
ce. Mnohé z nich ale žádnou činnost nevyvíjejí.

ZDROJ: ČTK

Debata o veřejné prospěšnosti zahájena
Zpráva převzatá z ČTK

ROZ
HOVOR
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Kampaň 
ODSOUZENI.cz

V Evropské unii je v in-
stitucionální výchově umístěno přibližně 
140 000 dětí, z toho na našem území 
11 000 dětí, tj. 8 %. Evropský soud pro 
lidská práva naši zemi dlouhodobě kri-
tizuje za to, že státní orgány porušují 
práva rodiny a soukromý život tím, že 
často zbytečně odebírají děti rodičům 
a umisťují je do ústavní výchovy.

„Ze své praxe známe případy, kdy 
jediným důvodem pro odebrání dítěte 
byla třeba jen nevyhovující ekonomická 
či bytová situace vlastní rodiny dítěte,“ 
říká Martina Vančáková z Nadačního 
fondu J&T.

Cílem celostátní iniciativy, za níž stojí 
pět neziskových organizací věnujících se 
náhradní rodinné péči, je přimět politiky 
změnit státní systém péče o ohrožené 
děti. Kampaní ODSOUZENI.cz chce 
iniciativa oslovit širokou veřejnost i zás-
tupce politických stran. Mezi podporo-
vatele se zapojila i řada známých osob-
ností. Na tiskové konferenci promluvili 
např. klinický psycholog Radek Ptáček 
a poslankyně Jitka Chalánková.

MGR. MARIE OKTÁBCOVÁ, 
NADAČNÍ FOND J&T, PRAHA 8

FOTO: NADAČNÍ FOND J&T

3. ročník soutěže Era 
Starosta roku
Obyvatelé malých obcí budou moci až 
do 5. září nominovat svou starostku 
či starostu, kteří se dle jejich názoru 
výrazně zasazují o rozvoj spravované 

obce. Vítěz získá 250 000 korun do 
obecního rozpočtu a navíc tradiční 
Rychtářské právo, symbol dobrého 
vedení obce. Soutěž společně organi-
zují Poštovní spořitelna a Nadace VIA. 
Soutěž je určená starostům obcí do 
2 000 obyvatel. Nominaci musí podepsat 
nejméně 20 lidí trvale nebo přechodně 
žijících v dané obci. Podmínky nomi-
nace kandidátů najedete na inter-
netových stránkách www.nadacevia.cz  
a www.postovnisporitelna.cz. 

MARKÉTA HLAVICOVÁ, 
NADACE VIA

Miliarda není málo
Česká rada dětí a mládeže zpra-

covala rozsáhlou analýzu financov-
ání „volnočasových“ aktivit dětí 
a mládeže. V rozboru lze najít počty 
členů členských sdružení ČRDM, 
počty dětí a vedoucích – dospělých 
dobrovolníků, ale také výši dotačních 
prostředků či počty hodin dobrovol-
nické práce. Každoročně odpracují 
dospělí dobrovolníci zdarma téměř 
jednu miliardu korun! Tu by za normál-
ních okolností zaplatil státní či jiný 
veřejný rozpočet (pokud by na mzdy 
byly žádány dotace) nebo zákonní 
zástupci dětí (pokud by mzdy ve-
doucích měli hradit ze svého). Analýzu 
najdete na adrese: www.crdm.cz
/download/dokumenty/Ekonomicka-
analyza-CRDM-24-5-2011.pdf. 

ONDŘEJ ŠEJTKA, 

ČRDM, PRAHA 1

Architektonická 
soutěž

Nadace PROMĚNY vyhlašuje 
3. ročník architektonické soutěže Cena 
nadace PROMĚNY. Předmětem je zpra-
cování návrhu řešení obnovy parku Jirásk-
ovy sady v Litoměřicích. Vybraný návrh 
se stane podkladem projektu, jehož re-
alizaci nadace podpoří grantem do výše 
25 mil. Kč. K účasti v soutěži bylo vyz-

váno šest atelierů, které mohou náv-
rhy předkládat do 13. září. Následovat 
bude hodnocení odbornou porotou, 
spojené s osobní prezentací autorů 
návrhů. Na vyhlášení výsledků ar-
chitektonické soutěže bude navazovat 
také výstava všech soutěžních návrhů 
v Litoměřicích. 

PETRA HRUBOŠOVÁ, 
NADACE PROMĚNY, PRAHA 9

FOTO: NADACE PROMĚNY

Pomoc dětem 
nakažených HIV

Naději na lepší život HIV postiženým 
dětem přinese AWD nadace Pomoc 
dětem, která částkou téměř 100 tisíc 
korun přispěla na lékařskou péči a stra-
vování 50 sirotků v Kambodži. Částka, 
která putovala na konto koordinátora 
charitativních projektů organizace 
Magna Děti v tísni, je také výsledkem 
sbírky mezi privátními finančními 
poradci AWD ČR, kteří každý měsíc 
přispívají nadaci jedním procentem ze 
svého platu.

„Náš projekt se zaměřuje především 
na děti, které kvůli této zrádné nemoci 
osiřely a najednou se ocitly na ulici,“ říká 

výkonný ředitel Magna Děti v tísni Mar-
tin Bandžák. „Tyto děti jsou pravidelně 
vystavovány psychickému stresu, často 
chybí ve škole a celkově zaostávají za os-
tatními. Kromě samotného onemocnění 
často trpí podvýživou, která je ohrožuje 
na životě a značně znevýhodňuje oproti 
zdravým dětem. Díky našim dárcům jim 

můžeme poskytnout kvalitnější péči 
a stravu.“ 

DAVID PILAŘ, 
FLEISHMAN-HILLARD

FOTO: MAGNA DĚTI V TÍSNI

Ceny Jindřicha 
Chalupeckého

Hlavním partnerem 22. ročníku se 
stala společnost Deloitte, která tak 
rozšiřuje aktivity zaměřené na podporu 
mladých umělců. „Spojení Deloitte 
a Sdružení Jindřicha Chalupeckého 
vnímáme jako přirozené pokračování 
projektu Umění úspěchu,“ uvedl Josef 
Kotrba, vedoucí partner společnosti pro 
ČR a SR. Tvorba letošních 5 nalistů, 
které vybrala 7členná mezinárodní po-
rota z 64 umělců, bude poprvé prezen-
tována ve veřejném prostoru. 

KATEŘINA MAREŠOVÁ, 
DELOITTE ADVISORY PRAHA 8

aktuality

A příště na tomto místě něco o vás
Chcete oznámit personální změnu nebo společenskou událost ve vaší organizaci? Chcete poděkovat nebo poblahopřát svým zaměstnancům, zaměstnavatelům, netradičním dárcům? 
Vaše příspěvky rádi zveřejníme! Text nám zašlete vždy do 20. dne v měsíci - poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé 
náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem OZNÁMENÍ) nebo e-mailem na adresu: pavlatova@neziskovky.cz.
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kurzyotevřené
Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na červenec - září 2011
21. 7. 2011 Time management 
- PaedDr. Olga Medlíková
Čas je v dnešní době nedostatkovou ko-
moditou, proto je třeba s ním účelně 
hospodařit. Díky dobré organizaci práce 
můžete být efektivní a zároveň mít dost 
času i sami pro sebe. Seminář s podti-
tulem Pracuj moudřeji, ne více! je sice 
určen všem, kteří se chtějí naučit hos-
podařit s časem, ale přednostně jej do-
poručujeme vedoucím pracovníkům, 
asistentkám manažerů a „prvoliniovým“ 
pracovníkům. Pochopíte, jak důležité je 
plánovat čas a smysl time managemen-
tu 4. generace, jak volit priority, kde na-
jít časové úspory, jak posilovat kondici 
a získáte mnoho dalších užitečných rad. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/3544.html

26. - 27. 7. 2011 Úspěšné vedení 
obchodního vyjednávání 
-Mgr. Zuzana Richterová (NOVINKA)
Obchodní vyjednávání může být kompli-
kovaný proces. Předpokladem úspěchu je 
rozumět tomu, co se během obchodního 
jednání děje a na nastalé situace umět rea-
govat. Poskytneme vám nástroje a techni-
ky pro efektivní řízení obchodního jednání 
a ukážeme vám, jak předcházet nepříjem-
ným situacím. Tyto techniky ocení všichni, 
kteří se účastní jednání o cenách či smlou-
vách. Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4541.html

9. 8. 2011 Dokumentace v sociálních 
službách podle Standardů kvality 
sociálních služeb 
- PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Pomůžeme vám zorientovat se ve stávající 
formě a nastavení systému vedení doku-
mentace sociální služby. Porozumíte po-
vinnostem pro vedení dokumentace dle 
zákona o sociálních službách a zákona 
o ochraně osobních údajů. Budete schop-
ni vytvořit životaschopný systém manažer-
ského informačního prostředí v organizaci 
práce pro cílovou skupinu registrované 
sociální služby. Zbavte se zbytečných „pa-
pírů“! Kurz je akreditován MPSV! Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4540.html

10. 8. 2011 Komunikace s klientem 
v poradenství 
- PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Především pracovníkům sociálních slu-
žeb registrovaných v systému sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je 
určen seminář, který pomůže nalézt nej-
vhodnější formu řízeného individuální-
ho rozhovoru, orientovat se při identifi-
kaci klientova problému a zorientovat se 
v užívaných psychologických metodách, 
např. techniky kognitivně-behaviorální te-
rapie, systematického dotazování, apod. 

Kurz je akreditován MPSV! Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4538.html

17. - 18. 8. 2011 Efektivní lobbing 
- Olga Medlíková, Marek Šedivý, 
Aleš Mrázek (NOVINKA)
Naučte se vnímat význam a roli lobbin-
gu pro neziskový sektor a vaši organizaci. 
Najděte si vlastní směr svého působení 
v lobbingu, zjistíte, jak nastavit vhodnou 
strategii lobbingu pro vaši organizaci, 
a natrénujete si potřebné dovednosti pro 
lobbingové rozhovory. Budete se moci in-
spirovat také příklady dobré praxe. Bližší 
informace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4522.html

22. 8. 2011 Hodnocení pracovního 
výkonu 
- Ing. Pavel Němeček
Mezi manažerské dovednosti patří i hod-
nocení zaměstnanců. Prostřednictvím 
tohoto kurzu můžete získat náměty k vy-
tváření hodnotících kritérií, jejich formu-
lování, seznámíte se s tím, jak by měl vy-
padat hodnotící pohovor, a dozvíte se 
o důležitých vazbách na personální proce-
sy. Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4181.html

23. 8. 2011 Delegování bez nařizová-
ní a obav 
- Mgr. Zuzana Richterová
Všichni, kteří nesou odpovědnost i za vý-
sledky jiných, by si měli uvědomit důle-
žitost způsobu, jakým jsou úkoly zadá-
vány a jak působí na ty, kteří je přijímají. 
Cílem kurzu je osvojit si styly delegování 
a umění rozpoznat, který kdy použít, včet-
ně zdokonalení se v podávání zpětné vazby 
a budování odpovědnosti. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4424.html

24. - 25. 8. 2011 Příprava projektů 
a psaní žádostí o grant, včetně SF 
EU - Mgr. Jan Horký
Dvoudenní seminář vám pomůže získat 
základní informace a dovednosti pro se-
stavování a přípravu projektů financova-
ných ze strukturálních fondů EU. Výklad 
bude kombinován s interakcí, diskusí, pří-
klady z praxe a řešením modelových pří-
kladů. Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4329.html

30. 8. 2011 Facebook a sociální sítě 
pro NNO - Kateřina Fadljevičová
Sociální sítě jako Facebook nebo Twitter 
lze dobře využít i v rámci komunikační 
strategie vaší organizace. V rámci kurzu si 
ujasníte, co lze od těchto nástrojů očeká-
vat, jaké jsou jejich přínosy a rizika. Sezná-

míte se s pravidly komunikace prostřed-
nictvím sociálních sítí. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4505.html

5. - 6. 9. 2011 Vedení procesu tvorby 
strategického plánu 
- Ing. Pavel Němeček
Seminář vám pomůže ke zvýšení schop-
nosti vést proces tvorby strategického 
plánu v neziskové organizaci. Ujasníte si 
techniky zapojování týmu do tvorby stra-
tegického plánu, kolik času na proces tvor-
by budete potřebovat a jak řídit procesy 
po vytvoření základního dokumentu. Se-
známíte se s praktickými ukázkami dílčích 
výstupů již zpracovaných strategických 
plánů různých typů neziskových organi-
zací. Bližší informace:  http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4515.html

7. 9. 2011 Dokumentace v sociálních 
službách podle Standardů kvality 
sociálních služeb
 - PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Máte možnost zorientovat se ve stávající 
formě a nastavení systému vedení doku-
mentace sociální služby. Porozumíte po-
vinnostem pro vedení dokumentace dle 
zákona o sociálních službách a zákona 
o ochraně osobních údajů. Budete 
schopni vytvořit životaschopný systém 
manažerského informačního prostředí 
v organizaci práce pro cílovou skupinu 
registrované sociální služby. Zbavte se 

zbytečných „papírů“! Kurz je akreditován 
MPSV! Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4532.html

8. 9. 2011 Komunikace s klientem 
v poradenství 
- PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Především pracovníkům sociálních slu-
žeb registrovaných v systému sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je 
určen seminář, který pomůže nalézt nej-
vhodnější formu řízeného individuální-
ho rozhovoru, orientovat se při identifi-
kaci klientova problému a zorientovat se 
v užívaných psychologických metodách, 
např. techniky kognitivně-behaviorální te-
rapie, systematického dotazování, apod. 
Kurz je akreditován ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí! Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4331.html

13. 9. 2011 Hodnotící pohovor 
a řízení výkonu zaměstnanců 
- Mgr. Zuzana Richterová
Úkolem manažera je nejen zaměstnance 
hodnotit, ale zároveň i pracovat na jejich 
motivaci a efektivitě práce. Díky tomu-
to semináři získáte představu o vytváření 
systému řízení výkonu a hodnotícího sys-
tému pro vaše zaměstnance. Naučíte se 
také vést hodnotící pohovory. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelava-
ni/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4425.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
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kalendář akcí
TriboLUMINISCENCE
Kdy: 14. - 24. 7. 2011
Kde: Česká republika
Pořadatel: Prázdninová škola Lipni-
ce – Outward Bound ČR
Vydej se do hor, vykroč ze svých za-
žitých jistot, hledej odvahu a nové 
možnosti. Zastav se a poznej, co je 
cesta a co jsou jen odbočky. Najdi 
životní tvořivost. Staň se tvůrcem ve 
vztahu k sobě, k okolí a k druhým. 
Více informací: http://www.psl.cz/
triboluminiscence

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty 
- II. turnus
Kdy: 16. - 23. 7. 2011
Kde: Janské Lázně, rekreační stře-
disko Marianum
Pořadatel: Biskupství královéhradec-
ké - Diecézní centrum pro seniory
Akce s organizovaným progra-
mem podporuje upevňování me-
zigeneračních vztahů v rodině. 
Cena: dospělí - 3220,- Kč; studenti: 
3000,- Kč; děti 4-15 let: 1850-
2950,-Kč (dle počtu dětí); děti do 
3 let: 400,- Kč. Informace a přihláš-
ky: Biskupství královéhradecké, Di-
ecézní centrum pro seniory, Velké 
nám. 35, 500 01 Hradec Králové, 
tel.: 495 063 661, mob.: 737 215 328, 
e-mail: dcs@diecezehk.cz. Více infor-
mací: http://www.dcshk.cz 

MRAVENIŠTĚ - dobrovolnický 
tábor od 16 let
Kdy: 22. - 31. 7. 2011
Kde: Oucmanice (poblíž Chocně 
a Ústí nad Orlicí)
Pořadatel: S.U.P. - Základní článek 
Hnutí Brontosaurus Praha
Prázdninová akce, na které odve-
deš spoustu užitečné práce při stav-
bě eko-domu, poznáš nové přátele 
a užiješ spoustu zábavy ve společ-
nosti stejně laděných lidí. Vyzkoušíš 

si, jak z dostupných přírodních ma-
teriálů (jako je sláma a hlína) posta-
vit vlastníma rukama levný, zdravý 
a energeticky úsporný dům. Kromě 
práce se můžeš těšit na všelijaké hry 
a aktivity, poznávání sebe i ostat-
ních i světa kolem nás. Věk: 16 let 
- 30 let, cena: 6 x 6 hodin práce. Více 
informací: http://sup.ekoserver.cz/
mraveniste/

Jan Spálený a ASPM
Kdy: 22. 7. 2011
Kde: Český Krumlov
Pořadatel: KAOS o.s.
Koncertní vystoupení Jana Spále-
ného a ASPM na terase restaurace 
Hotelu Růže (v případě nepřízně po-
časí ve vnitřních prostorách). Během 
akce pivo i občerstvení za příznivé 
ceny. Cena: 150,- /190,-. Více infor-
mací: http://www.kaos.cz

2. malohanácké řemeslné 
jarmark
Kdy: 23. 7. 2011
Kde: Vanovice okr. Blansko
Pořadatel: o.s. Pramínek
Již druhý ročník řemeslného jar-
marku, podporujícího region Malá 
Haná, nasbízí vystoupení hanáckých 
a horáckých folklorních souborů, di-
vadélko pro děti, výtvarnou dílna, 
představení malohanáckých krojů, 
ochutnávku půďáků a kadléček. Více 
informací: http://www.malohanac-
kyjarmark.webnode.cz

Červenání vol. 3
Kdy: 23. 7. 2011
Kde: Psychiatrická léčebna Červený 
Dvůr
Pořadatel: CPDM o.p.s.
Na benefičním rodinném festivalu 
účinkují Imodium, Rattle Bucket, Bílá 
nemoc, Kyanid, Henriy´s, Another 
Fake Heroes, Running Sushi, Parní 

Wanna, Suicide, No Crapes. Vstup-
né: 130,- Kč. Více informací: 
http://www.cervenani.com

Střípky osudu
Kdy: 19. 6. 2011
Kde: hrad Lukov u Zlína
Pořadatel: Základní článek Hnutí 
Brontosaurus Klub přátel Lukova 
Zážitkový tábor pro středoško-
láky a vysokoškoláky ve věku 
15 - 26 let na opuštěném hradě. 
Pro všechny, kteří touží poznat sami 
sebe, chtějí pomoci při opravě zří-
ceniny hradu a nevadí jim spát ve 
spacáku pod staletou klenbou. Nabí-
zíme: vyzkoušet si život ve světě Za-
klínače při táborové hře, nabitý pro-
gram a pohodové koupání, prázdni-
novou romantiku ve společnosti cca 
20 stejně naladěných lidí. Více infor-
mací: http://lukov.brontosaurus.cz/
tabory/

Souhvězdář
Kdy:  1. - 9. 8. 2011
Kde: Orlické hory
Pořadatel: ŽČ HB Orchis, ZČ Hnutí 
Brontosaurus Orchis Brno 
Každá hvězda má na obloze své mís-
to, a přesto může být součástí mno-
ha souhvězdí. V některých je jen svě-
týlkem na okraji, jinde září hrdě na 
nejvýznamnějším místě. Souhvězdář 
je sebepoznávací a seberozvojový 
kurz, který si klade za cíl dát účast-
níkům možnost zábavnou formou 
rozvinout některé stránky své osob-
nosti a zlepšit některé konkrétní do-
vednosti. Více informací: 
http://souhvezdar.instruktori.cz

Prostor možností a Prostor 
možností 2
Kdy: 5. - 14. 8. 2011
Kde: Jihomoravský kraj
Pořadatel: Hnutí Brontosaurus. 
Netradiční letní kurz pro ty, kte-
ří nechtějí jen konzumovat připra-
vený program, ale sami se na něm 

aktivně podílet. Deset dní, ve kte-
rých prozkoumáme hranice svých 
schopností i překážky uvnitř vlastní 
mysli. Budeme vzájemně sdílet své 
obzory, hledat jejich další dimen-
ze a učit se jednat pravdivě vůči 
sobě i okolí. Deset dní ve znamení 
„samoorganizace“ – skupiny, která 
se řídí sama. Více informací: 
http://www.shaman.cz/prostor/

Mňága a Žďorp akusticky
Kdy: 12. 8. 2011
Kde: Hotel Růže, Český Krumlov
Pořadatel: KAOS o.s.
Akustické vystoupení na terase Ho-
telu Růže (v případě nepřízně poča-
sí se bude koncert konat ve vnitřních 
prostorách). Během akce pivo i ob-
čerstvení za příznivé ceny. Více in-
formací: 
http://www.kaos.cz

Letní škola zeleného podnikání
Kdy: 16. - 25. 8. 2011
Kde: Brno
Pořadatel: Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity - projekt Eko-
Inkubátor
Získáte 14 kreditů, certifikát, znalos-
ti důležité pro rozběh vlastního zele-
ného podnikání, navštívíte úspěšné 
podniky v ČR. Letní škola je určena 
pro všechny studenty prezenčního 
i kombinovaného VŠ studia po celé 
ČR. Přihlaste se e-mailem na adresu: 
orsakova@fss.muni.cz nejpozději do 
1. 8. 2011. Celá LŠ zdarma! 
Pro studenty, kteří nejsou z Brna, 
bude zajištěno ubytování rovněž 
zdarma! Pozor, počet míst je ome-
zen, doporučujeme přihlásit se co 
nejdříve! Více informací: 
http://www.inkubator.fss.muni.cz

Podrobnější informace a další 
akce najdete v Kalendáři akcí na 
http://neziskovky.cz/cz/fakta/ka-
lendar-akci 

Pojmy jako individuální plánování a klíčový pracovník se staly synonymem změny celého systému poskytování 
sociálních služeb od roku 2007. Cílem knihy je zpracovat tuto problematiku z různých úhlů pohledů a osvětlit 
základní nejasnosti. Je praktickým pomocníkem všech, kteří jsou v každodenním kontaktu s uživateli služeb. 
Mj. se zabývá legislativou, metodami a procesy individuálního plánování, lidskými potřebami a právy, rolemi 
klíčových pracovníků, specifi ky individuálního plánování v azylových domech, kontaktních centrech a nízko-
prahových zařízeních pro děti a mládež, rolí supervize a vztahu individuálního plánování a institutu inspekcí. 
V přílohách je mj. k dispozici pojmový slovníček, přehled členění sociálních služeb v ČR, dvě zajímavé ankety 
k problematickým momentům provázejícím individuální plánování a jiné užitečné informace.

Kolektiv autorů

Individuální plánování
a role klíčového pracovníka

v sociálních službách

APSS ČR vydává knihu kolektivu 13 autorů

Individuální plánování 
a role klíčového pracovníka v sociálních službách

ISBN 978-80-904668-1-4 | Vydání 1., Tábor, 5/2011 | Formát A5 | Pevná vazba
276 stran | Cena: 250 Kč | Cena pro členy APSS ČR: 150 Kč

Objednávejte na: 
APSS ČR, Kotnovská 137, 390 01 Tábor, tel./fax: 381 213 332, www.apsscr.cz 

nebo na e-mailové adrese ucetni@apsscr.cz.
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Ne vždy je ovšem nutné vnímat vy-
jednávání jako střet, naopak, vyjednává-
ní může být velmi užitečný nástroj, kte-
rý nám umožňuje efektivně rozhodovat 
a řešit problémy.

Obchodní vyjednávání
Při obchodním vyjednávání platí to-

též. Cílem nemusí být porazit svou pro-
tistranu, mnohdy se vyplatí spokojit se 
s výhrou. Budování vztahů a etické ob-
chodování je dlouhodobá investice, jejíž 
hodnotu není dobré opomíjet. 

Staré úsloví říká, že štěstí přeje při-
praveným. Nejinak je tomu při uzavírání 
obchodních dohod. Pravdou je, že se ne-
lze spoléhat jen na vyjednávací techniky, 
vždy je nutné pracovat s aktuální situací. 
Jejich znalost je však velkou konkurenč-
ní výhodou. 

Úspěšné obchodní vyjednávání má 
pět logicky na sebe navazujících fází.

První fáze otevírá vztah s klientem. 
Je tedy nesmírně důležité vytvořit dů-
věrnou atmosféru tak, abychom mohli 
vést otevřenou komunikaci a dokázali 
porozumět potřebám klienta. Pro dob-
rého obchodníka není úspěchem za kaž-
dou cenu uplatnit svou nabídku, dobrý 
obchodník vždy myslí na spokojenost 
svého zákazníka. Jen tak ví, že se do-
hoda bude moci opakovat a obchodní 
vztah bude mít svou budoucnost. Je po-
třeba nezaleknout se možného prvního 
odmítnutí, se kterým se můžeme velmi 
pravděpodobně střetnout, ale vnímat 
signály, jež nám pomohou číst situaci 
a navázat s klientem kontakt. Aktivně na-
slouchejte, pozorně odhadujte řeč těla 
a neustále pomyslně porovnávejte jeho 
současné podmínky se svou nabídkou. 
Vyvarujte se dlouhého představování 
vaší společnosti, nabídky služeb, jedi-
nečných výhod a dobrých referencí. Je 
to úvod, který náš protějšek nezaujme, 
naopak. Podobných setkání již u něho 
proběhlo mnoho.

Druhým krokem je zjišťování potřeb 
klienta. Hledejte důvod, proč by měl 
vaší nabídky využít. I když je člověk sytý, 
s chutí se pustí do něčeho, co je pro 
něho lákavé a vytváří příjemnou předsta-
vu spokojenosti. Nechte svému protějš-
ku dostatek prostoru a všímejte si kaž-
dého detailu. Podněcujte ho k hovoru 
a snažte se o rozvíjení témat. Myslete na 
to, že v této fázi získáváte informace, bez 
kterých se dále neobejdete. Buďte trpě-
liví a naslouchejte. Nebojte se sumarizo-
vat to, co bylo řečeno, a ověřovat si, zda 
jste porozuměli klientovi správě. Nepřed-
vídejte, respektujte jedinečnost vašeho 
zákazníka. Mějte na paměti, že navazu-
jete nový vztah a nenechte se strhnout 
dřívějšími zkušenostmi. Klient ocení váš 
zájem, bude-li upřímný, a bude s vámi 
spolupracovat. Dopřejte si čas. Tato fáze 
bývá nejdelší.

Ve třetí fázi můžete pomalu začít pře-
bírat slovo a v návaznosti na potřeby kli-
enta představit svou nabídku. Zdůrazně-
te přidanou hodnotu pro něj samotného. 
Úspěšnost tkví v tom, že reaguje na pří-
padné nedostatky, které klient již dříve 
zmínil. Argumenty, které použijete, tak 
budou mít logické opodstatnění a pro 
klienta budou přijatelné. 

Předposledním krokem je uzavření 
dohody s klientem, tedy proces vedoucí 
ke vzájemné dohodě a vzájemnému po-
rozumění. S pocity stále pracujte šetrně 
a podporujte důvěru. Ujasněte si, co bylo 
dohodnuto a shrnuje fakta. Neodcházej-
te ze schůzky, aniž byste nalezli obou-
strannou výhodu.

Stálý zájem o klienta
Tato fáze se zdá být poslední, ale není 

tomu tak. Podporujte a rozvíjejte váš 
vztah i nadále. Dbejte na spokojenost 
klienta a na dodržování dohod. Zajímej-
te se o klientovu situaci a spokojenost .
Dobře fungující spolupráce je mnohdy 
více než finančně výhodná nabídka vaší 
konkurence. 

MGR. ZUZANA RICHTEROVÁ

Mgr. Zuzana Richterová absol-
vovala pedagogickou fakultu na 
Západočeské univerzitě a stu-
dijní stáž na univerzitě Plymou-
th ve Velké Británii. V roce 2010 
dokončila dvouletý kurz psycho-
sociálních 
dovednos-
tí v rámci 
gestalt mo-
dality a v 
roce 2011 
roční vý-
cvik koučin-
ku, taktéž 
v gestalt 
přístupu. 

Vzdělá-
vání se věnuje od roku 2001, 
zároveň od roku 2005 šest let 
působila na poli personalisti-
ky. Soustředila se především 
na vzdělávání a rozvoj zaměst-
nanců a interní komunikaci. 
Nyní je lektorkou tzv. měkkých 
dovedností a koučka. Ve svých 
kurzech kombinuje zkušenos-
ti nabyté v komerční sféře vý-
robního prostředí se  znalostmi 
psychologie a moderních didak-
tických metod. Přístup ke klien-
tům vychází především z gestalt 
pohledu, který pomáhá vytvořit 
bezpečné a zároveň podnětné 
prostředí ve skupině. Vzdělává-
ní a osobnostní růst  vnímá jako 
proces, během kterého mají kli-
enti možnost vnímat sami sebe, 
svou aktuální situaci a díky 
tomu rozvíjet svůj potenciál.

Nebojujte s konkurencí, 
spokojte se s výhrou
Vyjednávání nás provází prakticky na každém kroku. Někteří na něj 
pohlížejí jako na běžnou dovednost, jiní jej považují za formální proces 
s jasně vymezenou strategií. V obou případech však můžeme hovořit 
o situaci, ve které proti sobě stojí minimálně dva – a oba si hájí své zájmy.

slov
níček

Gestalt
Gestalt v 60. letech 

20. století založil Fritz Perls 
jako humanisticky orien-
tovaný psychoterapeutic-
ký směr. Dnes se gestalt 

přístup využívá i v příbuzných oborech jako 
je poradenství, koučink, vzdělávání; v práci 
s jednotlivcem, skupinou i organizacemi.

Soustřeďuje se na způsob vnímání, uva-
žování, uvědomění si sebe sama, čímž člo-
věk dospěje k nové zkušenosti, novému po-
znání a osobní změně. V rámci profese se 

jedná o způsob účinnějšího pochopení pro-
cesů, dějů v organizaci a lepšího celkového 
systémového vnímání. 

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Prosaďte se s noblesou

Neziskovky.cz připravily šestidenní vzdělávací 
program pro pracovníky neziskových organizací, kteří 
komunikují s veřejností, prezentují a prosazují zájmy 
vlastní organizace – členy správních rad, ředitele, 
manažery, fundraisery, PR specialisty apod.

Vzdělávací program Vám pomůže:
ujasnit si, co je lobbing a jak jej využít pro rozvoj vlastní • 
neziskové organizace
získat jistotu při vystupování v televizi a rozhlase• 
účelně komunikovat s novináři• 
omezit trému při veřejných vystoupeních• 
naučit se pracovat s hlasem a efektivně jej používat• 
zdokonalit svoje vystupování při společenských akcích • 
a pracovních jednáních

Obsah vzělávacího programu:
Efektivní lobbing  
Marek Šedivý, Olga Medlíková 1.- 2. listopadu

Mediální trénink
Štěpánka Duchková, Kateřina Jurigová  28./29. listopadu 

Práce s trémou
Renata Novobílská  30. listopadu

Rétorika a hlasová technika
Jana Rychterová 14. prosince

Pracovně společenský protokol
Olga Medlíková  15. prosince

Místo: školící místnost Mikuláš, o. p. s., 
Klimentská 1246/1, Praha 1
Cena: 15 000 Kč, Cena pro členy AVPO: 12 000 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Podrobnosti a přihláška jsou k dispozici na: http://www.neziskovky.cz/cla-

nek/1608/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/vzdelavaci-program-prosadte-

se-s-noblesou/
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15. 7. 2011 Nadace knihoven

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3124
Kontakt: Kontakt: binova@svkkl.cz; 312 813 111
Adresa: Kounicova 65 a, 601 87 Brno

22. 7. 2011 Bristol-Myers Squibb Foundation

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3121
Kontakt: bridgingcancercare@bms.com
Adresa: Rt. 206 & Province Line Rd , NJ 08536 
Princeton, USA

průběžná uzávěrka

Nadační fond Umění doprovázet 

Podpora z nadačního fondu Umění doprovázet

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2250
Kontakt: info@umenidoprovazet.cz; 313 572 669; 
739 227 306 
Adresa: Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí

průběžná uzávěrka

Hestia, o.s.

Dárcovský program ETELA

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1788
Kontakt: hestia@hest.cz
Adresa: Na Poříčí 121, 115 30 Praha 1

Dohoda o pracovní 
činnosti
Existuje v zákoně č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZP“), nějaké ustanovení, které 
by omezovalo čas, na který má být uza-
vřena dohoda o pracovní činnosti (dále 
jen „DPČ“). Lze tedy usoudit, že tedy 
může být DPČ uzavřena i na dobu neurči-
tou, můžete to potvrdit?

Odpověď:
DPČ je upravena v ZP poměrně stručně 
v ustanovení § 76 a 77. Z časového hle-
diska není uzavírání DPČ nijak limitová-
no, dle mého názoru proto zásadně nic 
nebrání tomu, aby byla DPČ uzavřena na 
dobu neurčitou.
Je ale třeba vždy zachovat pravidlo, pod-
le něhož na základě DPČ nelze vykonávat 
práci v rozsahu překračujícím v průmě-
ru polovinu stanovené týdenní pracovní 
doby. Dodržování nejvýše přípustného li-
mitu pracovní doby se sleduje za celou 
dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, 
nejdéle však za období 52 týdnů.

Pracovní poměr na 
dobu určitou
Zaměstnanec má sjednaný pracovní po-
měr na dobu určitou od 18. 10. 2010 do 
30. 6. 2010. Je možné sjednat s tímto za-
městnancem od 1. 7. 2011 opět pracovní 
poměr na dobu určitou po dobu mateř-
ské dovolené? [dle § 39 odst. 3 písm. b)
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů [dále jen 
„ZP“], nevadí, že nebyl sjednán pracovní 
poměr na dobu určitou po dobu mateř-
ské dovolené ihned při uzavření pracov-
ního poměru od 18. 10. 2010?

Odpověď:
Základní restrikce týkající se prodlužová-
ní nebo nových sjednávání pracovních 
poměrů na dobu určitou mezi zaměstna-
vatelem a zaměstnancem, jsou uprave-
ny v ustanovení § 39 odst. 2 ZP. Podle 
tohoto ustanovení platí, že: „Trvání pra-
covního poměru mezi týmiž účastníky je 
možné sjednat celkem na dobu nejvýše 
2 let ode dne vzniku tohoto pracovního 
poměru; to platí i pro každý další pracov-
ní poměr na dobu určitou sjednaný v uve-
dené době mezi týmiž účastníky. Jestliže 

od skončení předchozího pracovního po-
měru na dobu určitou uplynula doba ale-
spoň 6 měsíců, k předchozímu pracovní-
mu poměru na dobu určitou mezi týmiž 
účastníky se nepřihlíží.“
Z tohoto základního principu zákon při-
pouští několik výjimek. Podle § 39 odst. 
3 písm. b) ZP např. platí, že: „Ustanove-
ní odst. 2 se nevztahuje na případy, kdy 
dochází k pracovnímu poměru na dobu 
určitou 
z důvodu náhrady dočasně nepřítomné-
ho zaměstnance na dobu překážek v prá-
ci na straně zaměstnance.“
Na základě výše uvedeného se domní-
vám, že pokud dochází k novému (opa-
kovanému) sjednání pracovního poměru 
na dobu určitou z důvodu potřeby nahra-
dit dočasně nepřítomnou zaměstnanky-
ni na rodičovské dovolené (v dotazu je 
uvedena mateřská dovolená, ale patrně 

se jedná o omyl, neboť mateřská dovole-
ná obvykle trvá jen 28 týdnů), nemělo by 
nic bránit sjednání takového pracovního 
poměru na dobu určitou do doby návra-
tu dotyčné zaměstnankyně z rodičovské 
dovolené.
Pouze pro úplnost si dovoluji upozornit, 
že v dotazu pravděpodobně došlo k pře-
klepu a pracovní poměr zaměstnance 
zřejmě končí nikoliv 30. 6. 2010, ale 
30. 6. 2011. Pokud by nicméně pracovní 
poměr zaměstnance skutečně skončil již 
30. 6. 2010 a nový pracovní poměr na 
dobu určitou by měl být uzavřen až od 
1. 7. 2011, byla by splněna podmínka 
alespoň šestiměsíční přestávky trvání 
pracovního poměru mezi stejnými účast-
níky, a tudíž uzavření nové smlouvy na 
dobu určitou by v takovém případě bylo 
možné bez ohledu na to, zda je nový pra-
covní poměr na dobu určitou uzavírán 
z důvodu náhrady za dočasně nepřítom-
ného zaměstnance na rodičovské dovo-
lené či z jiných důvodů.

JUDR. VLASTA VÍGHOVÁ,
SPOLUPRACOVNICE NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

po
radna Vaše dotazy Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Soutěžit se bude stejně jako 
v minulých letech ve čtyřech kategori-
ích: 

tištěná reklama• 
televizní a kino spot• 
rádiový spot• 
internetový projekt. • 

Svoje kampaně mohou nominovat 
pouze neziskové organizace jako zada-
vatelé nebo tvůrci reklamy, ocenění ale 
obdrží také reklamní agentura, která 
případně na kampani spolupracovala.

„Věříme, že Žihadlo roku 2011 bude 
opět příležitostí i pro menší neziskové 
organizace. Není totiž pravidlem, že vy-
hrávají pouze velké a veřejnosti známé 
neziskové organizace. Hodnocení od-

borné poroty provází vždy mírná nervo-
zita a vítězové získávají prvenství často 
jen o prsa,“ uvedl k vyhlášení 5. ročníku 
soutěže Žihadlo Marek Šedivý, zástupce 
ředitele pořadatelské organizace Nezis-
kovky.cz. Zároveň připomněl, že soutěž 
Žihadlo je jedinou soutěží svého druhu 
v České republice, která hodnotí vý-
hradně sociální reklamu.

Soutěže se mohou zúčastnit nezis-
kové organizace (občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, církevní právnické osoby, 
příspěvkové organizace), které zviditel-
nily veřejně prospěšný projekt prostřed-
nictvím mediální kampaně v období od 
1. září 2010. V odborné porotě zased-
nou stejně jako v loňském roce zástupci 
médií, reklamních agentur, firem a ne-
ziskových organizací. 

Sošky pro vítěze pochází z dílny zlín-
ského sochaře Jiřího Pašky.

Vítězové soutěže budou slavnost-
ně vyhlášeni 15. listopadu v průběhu 
slavnostního večera v centrální budově 
ČSOB v Praze Radlicích.

Kontakt:
Hana Prchalová
Neziskovky.cz
mobil: 725 800 242
e-mail: prchalova@neziskovky.cz

EVA PAVLATOVÁ

Žihadlo 2011 - soutěž 
o nejlepší veřejně 
prospěšnou reklamu

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/

Dluhopisové fondy 
Typický investor do dluhopisových fondů je 
konzervativní, chce své finance zhodnoco-
vat alespoň dva roky, ale nechce je spravovat 
sám a očekává výnos vyšší než na bankov-
ních vkladech. Dluhopis je dlužný cenný pa-
pír s dobou splatnosti delší než jeden rok. In-
vestovat lze do dluhopisů podnikových nebo 
státních. Individuální investor ale nemá příliš 
možností, jak s dluhopisy obchodovat napří-

mo a fondy tak představují jednu z cest, jak 
na dluhopisovém trhu participovat. Potenciál 
výnosu dluhopisů není tak vysoký jako u ak-
cií, ale stejně tak je nižší riziko, které investor 
podstupuje. Dluhopisové fondy také mno-
hem méně než jiné druhy fondů poznamena-
la nedávná finanční krize.

ING. MARTIN KUJAL, CFA,
INVESTIČNÍ ŘEDITEL J&T INVESTIČNÍ 

SPOLEČNOST

Finanční okénko

partner rubriky
Od 30. června je možné podávat přihlášky do 
soutěže Žihadlo roku 2011, v jejímž rámci budou 
již popáté uděleny ceny za nejlepší veřejně 
prospěšnou reklamní kampaň.

 
Uzávěrka přihlášek je 21. 
října 2011.

2011
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anketa
Okurková sezóna? Ano 

i ne. Na léto neplánu-
jeme žádné zásadní fundrai-
singové aktivity. Na druhou 
stranu je nejvyšší čas dola-
dit kampaně, které proběh-
nou v posledních měsících 
roku. Které to budou? Nej-

rozsáhlejší bude říjnový Den za vymýcení chudo-
by. Bude mít podobu happeningu a odehraje se 
ve všech devíti městech, kde Armáda spásy pů-
sobí. Máme potvrzenou účast Vladimíra Špidly za 
odbornou veřejnost nebo Ilony Csákové, která nás 
podpoří svým koncertem. Podobný rozsah bude 
mít i veřejná sbírka Vánoční zvonění.

JAKUB VOPELÁK,
ŘEDITEL PRO ROZVOJ FUNDRAISINGU 

ARMÁDY SPÁSY ČR, PRAHA

Hodně záleží na 
zaměření každého 

fundraisera. Zpravidla se 
však dá říci, že připravuje 
fundraisingový plán na 
další rok, spolupracuje 
s ekonomickým oddělením 
na vyčíslení plánů aktivit 

a provozu organizace a snaží se z úsporných 
opatření udělat ještě úspornější. Hledá nové 
způsoby vícezdrojového financování, které 
ještě neobjevil, tvoří časové plány a tak trochu 
u toho čte z křišťálové koule. V ideálním 
případě pak odjíždí na dovolenou, aby 
na realizaci svých plánů načerpal sílu.

MICHAELA TICHÁ,
FUNDRAISER, 

DOMOV SUE RYDER, PRAHA

Moje pozornost se za-
měřuje na zajišťování 

materiálních, ale i finančních 
darů převážně na letní tábory 
a pobyty dětí. Úloha fundraise-
ra v letním období je nesmírně 
náročná jak časově, tak i svou 
obsáhlostí a koncepčností. Do-

chází k oslovení velké skupiny firem, soukromých 
subjektů a jiných obchodních partnerů. Je potřeba si 
uvědomit, aby po celou dobu, než dojde k této letní 
invazi, bylo udržováno spojení mezi stálými sponzory 
a fundraisery. Nesmírně si vážíme všech našich spon-
zorů, kteří nám vycházejí vstříc.

LENKA MATULOVÁ,
EKONOMKA, FUNDRAISER, 

KLUB MLADÝCH FILADELFIA, ČESKÝ TĚŠÍN

Léto bývá pro většinu profesí okurkovou sezonou. Je tomu tak i pro fundraisery? Co dělá fundraiser v létě?

Svatojánská věž 
v novém
Poprvé v novodobé historii může ve-
řejnost pravidelně navštěvovat Svato-

jánskou věž kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku. 
Pozoruhodnou dominantu města s vyhlídkou do oko-

lí nechala farnost opravit 
a nyní v ní díky grantu Nada-
ce OKD nabízí expozice o his-
torii kostela, věže a farnosti 
i výstavy místních umělců.
„Kromě běžných prohlídek 
věže a stálých expozic chce-
me v těchto netypických pro-
storách také pořádat menší 
koncerty nebo představovat 
mladé umělce,“ řekl Miroslav 
Přikryl ze sdružení Filip Neri, 

které bylo hlavním iniciátorem zpřístupnění věže.
VLADISLAV SOBOL, NADACE OKD, OSTRAVA

FOTO: NADACE OKD

Berounský Zumbathon
V sobotu 11. června se uskutečnilo v Berouně cvičení 
Zumby. Celé odpoledne bylo v tanečním a rodinném 
rázu a návštěvníci měli možnost podpořit svojí účastí 
jak své zdraví, tak i občanské sdružení Klubíčko, které 
pečuje o zdravotě postižené.
S návrhem uspořádat charitativní Zumba-maraton, tzv.
Zumbathon přišla oblíbená cvičitelka Zumby Tereza 
Lhotáková. Spolu se svými kolegyněmi – Eliškou Čap-
kovou, Denisou Chlustinovou a Jitkou Kebrdlovou - se 
rozhodla bez nároku na honorář vystupovat celé odpo-
ledne a pomoci tak zdravotně znevýhodněným.
Rádi bychom poděkovali všem cvičitelkám, návštěvní-
kům, vystupujícím, dobrovolníkům a sponzorům, bez 
kterých by se tato úspěšná akce nemohla uskutečnit. 

MARKÉTA RŮŽIČKOVÁ, KLUB KLUBÍČKO, BEROUN

Mistrovství republiky 
handicapovaných plavců
Mistrovství republiky pořádala z pověření Českého sva-
zu tělesně postižených sportovců po šestnácté občan-
ská sdružení KONTAKT bB a SK KONTAKT Brno. Na 
mistrovství se kvalifikovalo 85 nejlepších tělesně posti-
žených plavců ze 7 sportovních klubů.
„Mistrovství mělo výbornou úroveň. Za zazna-
menání stojí nejen výkony světové úrovně, ale 
i skvělá osobní zlepšení plavců, kteří zatím k meziná-
rodní úrovni míří,“ hodnotí závod předseda organizační-
ho výboru Jan Nevrkla.
Nejhodnotnější výkony závodu zaplavali paralympioni-
ci Kateřina Lišková a Vojtěch Franěk. V brněnských Lu-

žánkách předala medaile držitelům mistrovských titulů 
herečka Chantal Poullain.

MARTA VOJÁČKOVÁ, KONTAKT BB, BRNO

FOTO: VÍT FRANTA

Dar nadaci Paraple
V Letenských sadech v Praze se v červnu konal již 
12. ročník populárního Běhu pro Paraple. Letos se akce 
zúčastnilo několik stovek lidí, včetně známých osob-
ností, např. Vojta Dyk, Karel Šíp nebo Jaroslav Uhlíř. 
Všichni přispěli na konto nadace, která již od roku 1994 
pomáhá lidem ochr-
nutým po poškození 
míchy. K podpoře při-
spěla i sázková kance-
lář Fortuna, která na 
místě předala nadaci 
šek v hodnotě 200 
tisíc korun. Z rukou 
manažera pro spon-
zoring Pavla Landy jej 
přebral zakladatel nadace Zdeněk Svěrák.

MARTIN ECKSTEIN, PR.KONEKTOR, PRAHA 1
FOTO: PR.KONEKTOR

Nadační program 
vzdělání ČSOB
V rámci letošního ročníku ČSOB Nadačního programu 
vzdělání rozdělila banka jeden milion korun mezi pro-
jekty, které se zabývají rozšířením znalostí na poli fi-
nanční gramotnosti.
„Finanční gramotnost české populace je pro nás ve-
lice důležité téma. Proto se také podílíme na jejím 
rozvoji a jsme rádi, že můžeme podpořit kvalitní pro-
jekty, které se tímto tématem zabývají,“ řekla Pavlína 
Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB. 
„V letošním roce jsme podpořili 11 projektů s oprav-
du rozdílnou škálou lidí, na které jsou zaměřené. Pat-
ří mezi ně například interaktivní výuka mladistvých 
spojená s besedou o tom, jak zacházet s financemi 
a o bankovních produktech, nebo vzdělávání týra-
ných a osamělých žen, jak odolávat marketingovým 
kampaním a jak se pohybovat ve světě financí.“

PAVLA HÁVOVÁ, ČSOB, PRAHA 5

Rovnost žen a mužů ve 
městech a obcích
Zástupci českých obcí z řad politické reprezentace 
i úřadu se zúčastnili studijního pobytu ve Švýcarsku, 
jehož cílem byla výměna zkušeností v oblasti pro-
sazování rovných příležitostí žen a mužů na komu-
nální úrovni. Ačkoli rovnost žen a mužů je zakotvena 
v českém právním řádu, stále přetrvává řada oblastí, 
v nichž ženy musí čelit znevýhodnění. Takzvaným gen-
derovým nerovnostem čelí i muži, např. při přidělování 
dětí do porozvodové péče.
„Zaujaly mne zejména tzv. hlídací maminky, tedy ženy-
-matky, které kromě vlastních dětí hlídají i další. Musí 
projít výběrovým řízením a školením, hrazeny jsou čás-
tečně z obecního rozpočtu, částečně samotnými rodiči. 
V době, kdy je  v ČR akutní nedostatek míst ve veřej-
ných školkách, by podobné opatření mohlo být vhod-
ným řešením také u nás. A i díky tomu, že je mnohem 
flexibilnější a levnější než klasické školky,“ uvedla Naďa 
Černíková, starostka obce Staňkovice. 
Zajímavá byla i možnost flexibilních úvazků a práce 
z domova na úřadech, platby za využití zařízení péče 
o děti na základě výše příjmů rodičů, využití veřejných 
prostor jako „hracích míst“ pro děti a mládež či pozice 
delegáta/delegátky pro rovné příležitosti.

MARCELA ADAMUSOVÁ, FÓRUM 50 %.

Ceny Nadace ERSTE
Na dva dny se stala Praha centrem sociální integrace, 
když na slavnostním ceremoniálu Ceny Nadace ERSTE 
za přínos sociální integraci 2011 uvítala organizace 
z 12 zemí střední a východní Evropy. Více než 650 zá-
stupců občanské společnosti, komerční sféry a mediál-
ních organizací se sešlo 20. června 2011 v Barrandov-

ských ateliérech, aby uctilo letošní vítěze. 
Vítězné projekty byly zvoleny mezinárodní porotou ze 
132 postupujících projektů, které byly vybrány skupi-
nou národních i místních expertů z celkového počtu 
1850 přihlášených. Tři české neziskové organizace – 
Liga lidských práv, JURTA a Asistence - získaly čestné 
uznání a každá odměnu 16 000 EUR. 

ANNA DAVIDOVÁ, PLEON IMPACT, PRAHA 1
FOTO: PLEON IMPACT

stalose
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Rekvalifi kační kurz 
Specialista fundraisingu 

a public relations

CO VÁM KURZ PŘINESE?
komplexní přehled v oblasti fundraisingu • 
a public relations
zlepšení schopností a dovedností potřebných • 
k úspěšnému fundraisingu a PR
posílení sebevědomí při získávání zdrojů pro • 
neziskovou organizaci
zvýšení vaší ceny na trhu práce neziskových • 
organizací
nové kontakty a zkušenosti• 
osvědčení o rekvalifi kaci • 

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
11 jednodenních až třídenních modulů• 
jedenkrát až dvakrát měsíčně• 
vypracování závěrečné písemné práce • 

 (tisková zpráva) a závěrečná prezentace 
 tématu týkajícího se fundraisingu 

CO VÁS NAUČÍME?
strategicky plánovat fundraising • 

 a public relations
používat nástroje fundraisingu a public • 

 relations
vystupovat v médiích• 
pracovat s trémou• 
prezentovat• 
argumentovat a vyjednávat• 
správně mluvit• 

Účastnický poplatek činí 24 600,- Kč, včetně DPH.
Pracovníci organizací, které jsou členy Asociace veřejně prospěš-
ných organizací (AVPO) mají slevu ve výši 10%, účastnický popla-
tek po slevě činí 22 140,- Kč, včetně DPH
Cena kurzu zahrnuje 104 výukových hodin, pracovní materiály 
a občerstvení. V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu 
vzdelavani@neziskovky.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 9. 2011
Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete na:
http://www.neziskovky.cz/clanek/1609/507_526/vzdelava-
ni_rekval_kurzy/rekvalifi kacni-kurz-specialista-fundraisin-
gu-a-public-relations/

Rekvalifi kační kurz 
Manažer neziskové 

a příspěvkové organizace

CO VÁM KURZ PŘINESE?
komplexní přehled v oblasti řízení organizace• 
zlepšení manažerských schopností • 

 a dovedností
efektivnější vedení a řízení organizace• 
nové kontakty a zkušenosti• 
osvědčení o rekvalifi kaci• 

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
10 jednodenních až třídenních modulů• 
jedenkrát až dvakrát měsíčně• 
vypracování a prezentace případové studie• 

 CO VÁS NAUČÍME?
strategicky řídit organizaci• 
projektové a fi nanční řízení• 
legislativu• 
efektivně komunikovat a vést lidi• 
marketing a PR• 
efektivně se rozhodovat a řídit změny• 

Účastnický poplatek činí 24 600,- Kč, včetně DPH.
Pracovníci organizací, které jsou členy Asociace veřejně prospěš-
ných organizací (AVPO) mají slevu ve výši 10%, účastnický poplatek 
po slevě činí 22 140,- Kč, včetně DPH
Cena kurzu zahrnuje 120 výukových hodin, pracovní materiály 
a občerstvení. V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu 
vzdelavani@neziskovky.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 12. 9. 2011
Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete na:
http://www.neziskovky.cz/clanek/1607/507_526/vzdelavani_
rekval_kurzy/rekvalifi kacni-kurz-manazer-neziskove-a-pris-
pevkove-organizace/
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Co vás motivovalo k volbě studia práv?
Prostřednictvím ústavního práva jsem chtěl při-

spět k tomu, aby byl svět lepší.

Působil jste jako advokát v Nadaci Fannie 
Mae. Jakou práci zastává advokát v nadaci?

Důležitá je práce advokáta především při jejím 
vzniku, kdy konzultuje a doporučuje různé kroky, 
které umožňují nadacím zákony. Soukromá Nadace 
Fannie Mae neposkytuje žádné přímé služby, ale je-
jím posláním je zabývat se legislativou v souvislosti 
s nastavováním společenských norem, takže i v tom-
to ohledu bylo výhodné právnické vzdělání. Moje prá-
ce spočívala v pomoci neziskovým organizacím, aby 
posílily svůj vliv v jednání s místní samosprávou, a to 
v oblasti prosazování většího množství dostupného 
bydlení pro sociálně slabší občany, pro nízkopříjmové 
rodiny, což je posláním nadace. Zároveň nadace po-
skytuje poradenství - informuje neziskovky o nových 
vyhláškách, o možnostech získávání dotací a podob-
ně a pracuje na dalších strategiích pro zlepšení života 
lidí s nízkými příjmy. Současně se snaží vytvořit ta-
kové podmínky, aby si neziskové organizace mohly 
samy vše potřebné vyjednat. 

Jakých úspěchů se vám podařilo dosáhnout?
V jednom státě jsme prosadili uzákonění povin-

ného poplatku, který se odvádí při prodeji domu. Ze 
vzniklého fondu se financuje bydlení pro sociálně sla-
bé skupiny občanů.

Dalším úspěchem je motivace developerů k vý-
stavbě sociálního bydlení. V USA se velmi přísně do-
držuje územní plán, ale nadace Fannie Mae zajisti-
la možnost udělení výjimky v případě, že dodavatel 
stavby navýší dům například s plánovanými dvaceti 
byty o jednu třetinu, a to o nízkonákladové byty. Po-
kud tedy deset bytů zůstane pro chudší, může posta-
vit budovu o třiceti bytech. Pozitivní dopad vidíme 
nejenom v tom, že v regionu bude dostatek bytů pro 
sociálně slabší rodiny, ale také v tom, že za situace, 
kdy spolu žijí chudší i bohatší lidé pohromadě a do 
školy spolu chodí děti z různých sociálních vrstev, se 
vytváří zdravější společnost. Tuto možnost mohou vy-
užívat developeři kdekoliv po celých Spojených stá-
tech; někde se o to zasadí sama městská správa, jin-
de přímo správa státní.

Mezi úspěchy musím zahrnout také projekt, kdy 
nadace vyjednala u vlád jednotlivých států, aby do-
davatelé staveb nákupních center pomohli místní ko-
munitě s dostavbou či výstavbou toho, co si určí jako 
nejpotřebnější. Třeba dostavět hřiště. Tak má vznik 
nákupního centra v onom místě i společenský či so-
ciální dopad.

Jaké poslání má rodinná Nadace 
Ottingerových?

Privátní Nadace Ottingerových (Ottinger Founda-
tion) financuje neziskové organizace, které pracují 
na vytváření sociálního zabezpečení včetně dostup-
ného bydlení. Ty, jež prosazují inovativní strategie 
a občanský aktivismus vedoucí ke společenské změ-
ně. Podporujeme organizace, které se zaměřují na 

strukturální příčiny sociálních problémů spíše než na 
poskytování sociálních služeb. Organizace a projek-
ty by měly mít jasnou vizi, konkrétní akční plán, sil-
ný advokační komponent a měly by obsahovat složku 
občanské aktivizace na nejnižší úrovni. Projekty musí 
mít celostátní dopad. Dáváme přednost takovým or-
ganizacím, které pracují v koalicích a pracují na budo-
vání leadershipu a organizačních struktur.

Zároveň je Nadace Ottingerových členkou asocia-
ce nadací, které se v rámci legislativy zabývají právě 
tímto tématem.

Další její poslání se týká politického vzdělávání 
amerických voličů, aby se registrovali a připojili k vol-
bám. Na rozdíl od České republiky se v USA musí vo-
lič k volbám registrovat, což ale učiní pouze angažo-
vaný člověk, který má motivaci a zájem svým hlasem 
ovlivnit celospolečenské a veřejné záležitosti.

Naše rodinná nadace se může pochlubit také jed-

ním velmi výrazným úspěchem. Podařilo se nám po-
mocí referend nejprve na Floridě, poté v okolních 
státech až po celém území USA prosadit zvýšení mi-
nimální mzdy. 

Jaký je u vás rozdíl mezi soukromou nadací 
a „nesoukromou“ nadací. Ty ostatní jsou jaké 
a v čem se liší?

Privátní nadace bývá financována převážně z jed-
noho zdroje, z rodiny nebo firmy. Vliv na její činnost je 
tak zřejmý. Komunitní nebo občanské nadace bývají 
financovány z více zdrojů, takže zároveň hájí zájmy 
mnohem větší skupiny lidí.

Soukromé nadace nesmějí lobbovat, mohou pou-
ze podporovat lobbingové aktivity neziskových or-
ganizací, avšak nemohou určovat téma lobbingu. 
Pouze jim finančně pomáhají prosazovat jejich vlast-
ní zájmy.

Lobbujeme za lobbing 
Larry Ottinger absolvoval Stanfordskou univerzitu a Univerzitu v Berkeley, 
kde získal právnické vzdělání. Nejprve pracoval jako advokát v Nadaci Fannie 
Mae, nyní je členem správní rady rodinné Nadace Ottingerových, ale především 
zastává pozici prezidenta washingtonské organizace Center for Lobbying in 
Public Interest - CLPI (Centrum pro lobbing ve veřejném zájmu). A jako lobbista 
také přijel do České republiky.

ROZ
HO
VOR
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A jaké poslání má organizace Center for 
Lobbying in Public Interest - CLPI?

Centrum založil v roce 1998 Bob Smucker a vě-
nuje se podpoře prosazování veřejného zájmu pro-
střednictvím lobbingu nevládních organizací. Pro ty 
pořádá školení a poskytuje jim odbornou asistenci. 
Naše organizace CLPI, říkáme jí „klipy“, propaguje 
rozšiřování občanské angažovanosti obecně, protože 
věříme, že právě občanská angažovanost je podsta-
tou demokracie. 

Ke své práci v ní využívám zkušenosti nasbírané 
z předchozích působišť a pokračuji vlastně stále ve 
vytváření oněch společenských norem či pravidel 
v legislativě, avšak především s ohledem na to, aby 
do jednání více vstupovaly neziskové organizace. Prá-
vě jejich zapojením se legislativní ustanovení mění 
k lepšímu. Posláním organizace je zvýšit povědomí 
o tom, že neziskové organizace mohou a měly by do 
tohoto procesu vstupovat a pomáhat smysluplně mě-
nit ona společenská pravidla. A my jim poskytneme 
určitý servis.

Změna nastavení legislativy nepomůže jednotlivci 
nebo jedné organizaci, ale přinese užitek statisícům 
lidí. Jde tedy o to, aby organizace nepečovala pouze 
o několik svých klientů, ale aby se snažila být aktivní 
i v rámci mnohem širší komunity, regionu, státu... 
prostě pro celou společnost, kterou tím posouvá dál. 
Jako příklad bych uvedl neziskovku, která třeba peču-
je o nemocné a podává jim léky, a do svého poslání 
zařadí i zájem o prevenci, aby lidé vůbec neonemoc-
něli. Najednou pracuje s tématem „zdraví“ v rámci ce-
lospolečenského systému. Myslíme si, že je potřeba 
dělat oboje, a když oboje, tak společně.

Pokud se taková organizace snaží prosadit 
své poslání a zájem v širším pojetí, vy ji 
naučíte lobbingu?

Organizace, které pracují na kontroverzních téma-
tech, jako je například interupce, práva gayů, vyme-
zení používání zbraní, ekologie a podobně, většinou 
lobbovat umí, protože mají vypracované cesty a ne-
jen díky tématům, ale i díky umění lobbingu jsou sil-
nější. Menší organizace se zabývají specifičtějšími 
tématy a mnohdy riskantnějšími, takže se musí na-
učit lobbovat. V současné ekonomické situaci mno-
hé malé organizace zjistily, že potřebují prosadit své 
zájmy, neboť jim jde o přežití. Vše, co lze ovlivnit nad 
rámec neziskové organizace, se stává pro organizaci 
samotnou velmi výhodné. Změna, za niž lobbovala, 
totiž přinese zlepšení i její vlastní činnosti. Jde tedy o 

jakýsi kolotoč, který na sebe nabaluje a 
nabaluje další a další možnosti.

Naše centrum se zabývá výzkumem 
a shromažďováním dat, ale zároveň 
máme 13 lektorů, kteří v různých stá-
tech přednášejí o lobbingu. Dalo by se 
říct, že naše organizace lobbuje za lob-
bing.

Co v USA znamená lobbing?
Vypadá to jako jednoduchá otázka, 

ale u nás je to hodně komplikované. 
V daňových zákonech máme stanovenu 
jasnou a hodně úzkou definici lobbingu, 
což je ale záměrné. Vznikla vlastně pro-
to, aby se vyloučil vliv velkých rodin-
ných firem na tvorbu legislativy. Zákon 
o lobbingu pochází z roku 1934, noveli-
zován byl v roce 1976, ale protože nove-
lizaci lidé příliš neznají, vše se většinou 
řídí původním zněním. Nyní se snažíme 
zákon změnit, protože už samozřejmě 
nevyhovuje současným potřebám. 

Lobbing můžeme uplatnit pouze 
v souvislosti se změnami legislativy, tak-
že do definice nepatří například prosa-
zování zájmů u úředníků, schůze o tom, 

jak by se měly řešit problémy a podobně. To z pohle-
du té úzké definice není lobbing.

Nevládní organizace v USA mohou lobbovat 
pro změny v legislativě?

Pokud se jedná o přímou změnu legislativy 
a o volby, mohou u nás neziskovky dělat cokoliv. Ne-
zisková organizace může určitou část rozpočtu vě-
novat na lobbing, ale výše té částky je regulovaná. 
Bohužel u nás spousta neziskových organizací, ani 
některé nadace a úředníci vlastně nevědí, že tuto 
možnost mají, pokud se zaregistrují. Volby jsou sice 
přísně regulované, ale registrovaná nezis-
ková organizace, využívající své benefity, 
může podporovat své poslání, informovat 
o něm a registrovat voliče, kteří budou vo-
lit stranu, jež se jejím problémem zabývá 
a nabízí jeho řešení. Nesmí ale podpořit kon-
krétního kandidáta, neboť by jí hrozil daňo-
vý postih. 

U vás se tedy používá lobbing pouze 
u ovlivňování legislativy, zatímco my 
toto slovo užíváme v mnohem širším 
významu... a často má negativní 
nádech...

Z pohledu té úzké definice je lobbing sou-
částí procesu prosazování zájmu nebo vy-
tváření společenských norem. Byť je dána 
definice, tak se dá ale o lobbingu mluvit jako 
o všem, co se ovlivňuje, a možná to byl dů-
vod, proč ta definice vznikla a je tak vyme-
zená.

Myslím si, že i ve Spojených státech - byť 
tady u vás je to ještě víc - mají lidé často 
představu o lobbingu takovou, že jej provádí 
velké firmy, které se snaží prolobbovat věci, 
které jsou pro ně finančně výhodné. Nikoho ani ne-
napadne, že do lobbingu patří prosazování veřejně 
prospěšných zájmů, to znamená i zájmů neziskových 
organizací.

Také máme stigma lobbingu. Lobbing chápeme 
jako vyjadřování názoru, což v rámci svobody slova 
spolu se svobodou víry a sdružování je vlastně ústa-
vou dané základní právo, avšak na druhou stranu 
s touto svobodou existuje nebezpečí korupce při pro-
sazování zájmů bohatých lidí, kteří mají blízké vztahy 
se státníky, lidmi z vlády a podobně. To je stejné jako 
tady v Česku.

Mnohdy lobbingu raději ani neříkáme lobbing, 

i když víme, že to je lobbing, ale hledáme jiné názvy, 
třeba vzdělávání zákonodárců.

Na květnovém Fóru ředitelů nestátních 
neziskových organizací vystoupil lobbista 
Evropského parlamentu Karel Firla, který 
hovořil o tom, že u nás mnoho lobbistů 
používá raději označení projektový manažer. 
Jak se tedy říká lobbistům u vás?

Třeba konzultant pro oblast společenských norem 
nebo manažer pro vztahy s veřejnou správou. I u nás 
je v povědomí lidí, že lobbista uplácí. Nejdůležitější je 
proto co nejvíce transparentnosti, oddělit peníze od 
lobbingu. Uvědomit si, že určitá skupina se prostřed-
nictvím lobbisty snaží prosadit svůj záměr, ale použité 
finance nejsou penězi lobbisty. Musí být jasné, kdo 
pro koho pracuje.

Jaký účel má vaše návštěva Prahy?
V Praze jsem podruhé, poprvé jsem tady byl v roce 

1990 a zažil porevoluční atmosféru včetně natírání 
sovětského tanku na růžovo. Prahu mám velmi rád, 
je klenotem mezi městy. Jenom si z té návštěvy před 
dvaceti lety nepamatuji takové množství turistů jako 
teď. 

Tentokrát se jedná o čistě pracovní záležitost. 
Americká ambasáda mě pozvala, abych zde a také 
v Brně uspořádal seminář „Lobbing ve veřejném zá-
jmu – úvod a základní dovednosti“ a hovořil s nezis-
kovkami o lobbingu a dalších aktivitách, jak prosa-
zovat své zájmy. Tématem semináře budou přístupy 
k institucionalizaci lobbingu, klíčové dovednosti lob-
bisty a zejména možnosti využití lobbingu pro nezis-
kové organizace.

Ambasador pracoval ve Spojených státech v ob-
lasti etiky, kampaní na získávání financí, takže to jsou 
témata, která nás spojují. Jeho zájem je dobrá sprá-
va, kvalitní vedení neziskových organizací a oblast ob-
čanské společnosti.

Budete tedy učit naše neziskové organizace 
lobbovat?

Myslím si, že neziskové organizace nemohou změ-
nit pohled společnosti na lobbing, protože často je 
pro občany těžké pochopit, co vůbec nezisková or-
ganizace je, natož že může lobbovat a jak. Některé 
neziskovky dokonce lobbují a ani to nevědí. Snažíme 
se jim ale pomoci v tom, aby mohly legální cestou 
pomocí lobbingu naplňovat své poslání. A to je vý-
zva. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV LARRYHO OTTINGERA
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TC Business School 
Sleva 45 % z celkové ceny na kurz 
MBA Basics pro členy AVPO

Jsme česká vzdělávací společnost za-
bývající se rozvojem managementu. 
Co konkrétně děláme a jak pracuje-
me, nám pomůže objasnit jeden z na-
šich studentů, a to Ing. Jiří Procházka, 
ředitel Domova pro zrakově postižené 
PALATA.

Proč jsi vůbec začal o podobném 
typu studiu uvažovat? Co jsi od 
toho očekával?
Sociální oblast, ve které nyní pracuji, 
prošla od roku 2007 velkými změnami. 
Stále častěji jsem si uvědomoval v kaž-

dodenní práci jak „vše souvisí se vším“ 
a z toho logicky vznikla potřeba se lépe 
zorientovat v oblastech souvisejících s ří-
zením organizace.

Měl jsi z toho nějaké obavy?
Obavami bych to nenazval, spíše zvěda-
vost, co se dozvím v teorii, ale hlavně jak 
budou reagovat ostatní účastníci kurzu 
a co mi pomůže v práci. 

Začal jsi studiem 1. stupně studia 
a rozhodl jsi se i pro navazující 
2. stupeň, ve kterém teď úspěšně 
pokračuješ. Jak podle tebe může 
tento typ studia pomoci vedoucím 
pracovníkům z neziskové sféry? 
A může jim vůbec pomoci?
Rozhodně by tento typ studia měl absol-
vovat každý člověk, který chce pracovat 
na pozici vedoucího, a to bez rozdílu, 
v jaké oblasti hospodářství pracuje. Vní-
mám tento model studia jako přínosněj-
ší oproti jednotlivým kurzům pro jeho 
komplexnost a dobrou provázanost teo-
rie a reálného použití. Realitou je, že vět-
šina vedoucích pracovníků je zahlcena 
provozními činnostmi a málo času věnu-
je na vymýšlení strategií, vizí a postupů, 
jak je naplnit.

Mohl bys zkusit popsat 
konkrétní přínosy studia pro 
tebe samotného i PALATU coby 
příspěvkovou organizaci?
Kvalita sociálních služeb přímo závisí na 
kvalitě personálu. V řízení lidských zdro-
jů jsme upravili systém výběru zaměst-
nanců a vzdělávání, což ovlivnilo pozitiv-
ně fluktuaci zaměstnanců s dopadem na 
úspory v nákladech spojených s perso-
nální prací. 

V čem s odstupem času vnímáš 
rozdíly manažerského vzdělávání 
u TCBS a u jiných poskytovatelů 
podobných typů studia?
Při jiných typech vzdělávání jsem se ješ-
tě nesetkal s tak velkou provázaností 

teorie s praxí. Velkým přínosem je i pře-
dávání zkušeností mezi jednotlivými stu-
denty. Každý je z jiného oboru a má jiné 
praktické zkušenosti. Pozitivum je studi-
um a práce v malých skupinách.

Děkujeme za čas a přejeme hodně úspě-
chů nejen při studiu.

NIKOLA GRECŠOVÁ, MANAGER STUDIA

Kontakt:

MANAGEMENT TC, s.r.o.
Na Zátorce 4
160 00 Praha 6
mobil: +420 603 470 855
tel.: +420 257 532 356
www.tcbs.cz

Představujeme
partnera AVPO a jeho služby

V posledních týdnech se 
velmi živě diskutuje o veřejné 
prospěšnosti a jejím zavedení do 
nového občanského zákoníku. 
AVPO na konci května vydalo 
společné prohlášení neziskových 
organizací, které podporují 
zakotvení statusu veřejné 
prospěšnosti v novém občanském 
zákoníku.

V druhé polovině června se uskutečni-
la tisková konference skupiny nezisko-
vých organizací koordinované Petrem 
Bergmannem, na které naopak některé 
neziskové organizace toto zakotvení od-
mítly. Zaznělo tam mimo jiné, že veřej-
nou prospěšnost do občanského zákoní-
ku prosazují zájmové skupiny, které byly 
cíleně na tuto činnost najaty. Rád bych 
tyto spekulace veřejně odmítl – jde o vý-
mysl.
V polovině července zasednou ke kulaté-
mu stolu odpůrci i podporovatelé veřej-
né prospěšnosti. Setkání za přítomnosti 
profesionálního mediátora by mohlo na-
lézt společná východiska pro další po-
stup v neziskovém sektoru při zavádění 
veřejné prospěšnosti do české legislati-
vy. Kulatý stůl spolupořádá AVPO spo-
lečně s občanskými sdruženími SKOK 
a Spiralis.

Hlavní argumenty pro legislativní 
zakotvení statusu veřejné prospěšnosti:

1. Přispěje k transparentnímu fun-
gování neziskového sektoru. Podle 
jasných a jednoduchých pravidel získají 
benefity (přístup k prostředkům z veřej-
ných zdrojů, daňové zvýhodnění) pouze 
ty neziskové organizace, které se k to-
muto statusu přihlásí a budou ochotny 
zveřejňovat transparentní data o svém 
fungování (např. vydávat výroční zprávy, 
informovat o svém hospodaření, slože-
ní řídících orgánů apod.) Zakotvení SVP 
v žádném případě neohrozí fungování 
občanské společnosti. Neziskové organi-
zace, které to nepotřebují, mohou i nadá-
le fungovat bez statusu veřejné prospěš-
nosti – např. občanské sdružení občanů 
bojující v konkrétní obci proti výstavbě 
dálnice logicky výroční zprávy vydávat 
nemusí, státní podporu nepotřebuje 
a o status veřejné prospěšnosti tedy žá-
dat nebude.

2. Zlepší se pověst neziskového 
sektoru na veřejnosti, protože se vý-
razně zvýší množství informací o jeho 
činnosti. Zejména občanská sdružení, 
která tvoří 85 % všech neziskových orga-
nizací, dnes často nezveřejňují o své čin-
nosti dostatečné informace, protože jim 
to zákon o sdružování občanů neukládá. 
Mnoho z nich přesto čerpá státní podpo-
ru a dary od firem i jednotlivců. Pokud 
bude uzákoněn a rozveden princip SVP, 
budou muset o své činnosti poskytovat 
transparentní data v případě, že budou 
chtít získat další benefity (státní podpora 

a daňová zvýhodnění). Bude tak usnad-
něna veřejná kontrola, které by měly být 
organizace se SVP bez výjimky podro-
beny. 

3. Otevře se prostor pro vytvoření da-
ňových a jiných benefitů pro nezis-
kové organizace a další subjekty, které 
se rozhodnou tento status získat. Jde o 
výhodné podmínky pro zdaňování, jasná 
pravidla podpory ze státního rozpočtu 
a možnost vyjednání podmínek pro da-
ňové zvýhodnění dárců, kteří podpoří or-
ganizace se SVP. 

4. Výrazně se omezí riziko korupce, 
které dnes rozhodování o udělování stát-
ních dotací na ministerstvech a dalších 
úřadech doprovází. Podporovány budou 
organizace se SVP, které o sobě posky-
tují dostatečné informace a jsou tak pod 
veřejnou kontrolou.

5. Uvážená legislativní úprava 
usnadní sociální podnikání, protože 
umožní získat status veřejné prospěš-
nosti nejen neziskovým organizacím, ale 
i dalším právnickým osobám. Obavy ně-
kterých neziskových organizací z přílivu 
dalších subjektů a zvýšené konkurence 
by neměly vést k odmítnutí statusu veřej-
né prospěšnosti jako takového. Řada lidí 
v současnosti nejčastěji zneužívá formu 
občanského sdružení, aby mohla čerpat 
státní dotace a granty. Jde o malé sku-
pinky lidí nebo jednotlivce, kteří sdruže-
ní založili a zároveň v něm jsou zaměst-
náni. Nová legislativa by měla této praxi 
zabránit. Obecně navíc platí, že v demo-
kracii by měly mít možnost působit „ve-
řejně prospěšně“ všechny subjekty bez 
ohledu na svou právní formu. Veřejně 
prospěšné služby nejsou automatickou 
výsadou neziskového sektoru. Veřejně 
prospěšné mohou být například společ-
nosti s ručením omezeným zaměstná-
vající zdravotně postižené nebo někte-
rá výrobní družstva. Ty jsou přitom dnes 
v grantových výzvách diskriminovány, 
protože nejsou považovány za neziskové 
organizace.

6. Přijmeme právní úpravu běžnou 
v ostatních vyspělých demokra-
tických zemí EU, která pomáhá na-
plňovat veřejně prospěšné poslání ne-
ziskových organizací a přispívá k jejich 
transparentnosti a důvěryhodnosti.

7. Zpřehlední se existující proces 
registrace neziskových organizací, 
protože vznikne jednotný postup při re-
gistraci organizací s uděleným statusem 
veřejné prospěšnosti. Konkrétní proces 
přidělování statusu veřejné prospěšnosti 
musí být ještě upřesněn, v žádném pří-
padě ale nedojde k nárůstu byrokracie 
nebo zavedení složitých administrativ-
ních procedur. Již dnes jsou neziskové 
organizace registrovány například minis-
terstvem vnitra nebo soudy. 

MAREK ŠEDIVÝ, PREZIDENT AVPO

Veřejná prospěšnost 
– výzva pro neziskový sektor
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Letní setkání 
fundraiserů

Poznej lépe sám sebe (a pak v práci 
sežeň víc peněz) 

MBTI v praxi

Fundraising není o penězích, ale především o vztazích – 
naučte se ovlivňovat jiné lidi tím, že jim lépe porozumíte, 
pochopíte, o co usilují, a naučíte se přistupovat k nim 
způsobem, který jim vyhovuje.

Obsah dvoudenního setkání:
Vyhodnocení osobnostního testu*.• 
Výhody a omezení jednotlivých typů.• 
Vytvoření vlastního profi lu.• 
Propojení výsledků s vlastní praxí fundraisera.• 
Jak použít výsledky testu při jednáních s dárci.• 

*Před setkáním obdržíte osobnostní test e-mailem, který vyplníte předem a přinesete si ho s sebou.

Termín: 19. – 20. července 2011
Místo: Praha, konkrétní prostor bude upřesněn
Lektoři: Olga Medlíková, Marek Šedivý
Cena: 3950 Kč
Zvýhodněná cena pro členy AVPO: 3160 Kč

Podrobnosti a přihláška na: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=109

Letní interaktivní 
seminář

Efektivní lobbing
„Deset lidí, kteří mluví, je slyšet více než deset tisíc těch, 
kteří mlčí.“

Seminář je určen pro ředitele, manažery, členy správních rad 
a fundraisery neziskových organizací.

Ujasněte si, jak lze využít lobbing pro dlouhodobé fungování vaší 
organizace.
Nastavte si vhodnou strategii lobbingu pro vaši organizaci.
Natrénujte si potřebné dovednosti pro lobbingové rozhovory.
Inspirujte se příklady dobré praxe.

Termín: 17. – 18. srpna 2011
Místo: Neziskovky.cz, 
Malé náměstí 12, Praha 1
Lektoři: Olga Medlíková, 
Marek Šedivý, Aleš Mrázek
Cena: 3950 Kč
Zvýhodněná cena pro členy AVPO: 3160 Kč

Podrobnosti a přihláška na:
 http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4522.html



14 SVĚT NEZISKOVEK 4 / 2011

Následující text možná do našeho zpravodaje nebude tak úplně za-
padat, avšak už proto, že jsem vzděláním církevní historik, nemohu si malé ohlédnutí 
za uplynulými dvěma státními svátky odpustit. 

Všichni už jsme mnohokrát slyšeli a četli klišé o tom, jak jsou pro nás státní svátky 
pouze vítanými dny volna, místo abychom se zamýšleli nad jejich obsahem a posel-
stvím. Nutným závěrem takových úvah je mravokárně zdvižený prst a pokárání, že si 
vlastně žádné volné dny nezasloužíme. 

Možná je to ale právě tento mentorský způsob vyjadřování, který odrazuje lidi od 
zájmu o velké postavy naší historie a historické události, které zásadním způsobem 
zasáhly do dějin českého státu. V hodinách a učebnicích dějepisu na nás většinou 
čekaly jen letopočty, doplněné více či méně oslavným nebo jinak ideologicky a emo-
tivně zatíženým popisem daného velikána nebo historického mezníku. Někteří z nás 
pak ještě možná zavadili o televizní debatu, dokument nebo třeba tištěnou monografii, 
kde se různě fundovaní, ale i zcela nefundovaní odborníci snažili o jakousi demytiza-
ci nebo o cosi jako modernější pohled na známá historická témata. Výsledkem je, že 
o významu a smyslu státních svátků řeční především konzervativní tradicionalisté, kteří 
mají tendenci nás odkazy na doby dávno minulé poučovat a umravňovat, čímž obvykle 
vyburcují mudrlanty, kteří zase naopak chtějí bořit národní modly a mýty hlava nehlava. 
Naprosté většině lidí je obojí samozřejmě lhostejné, stejně jako povinné projevy státní-
ků doplněné občas kladením věnců, a o volném dni se namísto rozjímání vydají raději 
na nákupy, posekají trávu nebo si o něj prodlouží dovolenou.

Události, které si začátkem července připomínáme, se zdají být součástí jakéhosi 
šerého dávnověku – jak se ale ukazuje, není časová vzdálenost u historických témat 
až tak důležitá. Pozastavujeme se nad tím, že dnešní žáci a studenti mají k moderní 
historii – včetně událostí roku 1989 – stejný vztah jako třeba ke křížovým výpravám, 

už nám ale nepřijde divné, že červencové svátky ve dvou po sobě následujících dnech 
připomínají události, které se odehrály s odstupem pěti a půl století. Nebuďme tedy se-
bestřední a opusťme představu, že to nejdůležitější se událo v době, kterou jsme právě 
my zažili. V historii není důležité, kdy se věci staly, ale jaký je jejich význam a dopad. 
Konstantin s Metodějem, jejichž příchod na Velkou Moravu si připomínáme pátého 
července, stáli u počátků našeho křesťanství. Povolat misionáře z východu bylo politic-
ké rozhodnutí elity státu, který byl ohrožován mocnými západními sousedy. Konstan-
tin s Metodějem u nás začali prosazovat křesťanství dle východních zvyklostí, včetně 
domácího liturgického jazyka, čímž do značné míry předurčili naši kulturní a politickou 
pozici jako mostu mezi východem a západem. Mistr Jan Hus, na kterého vzpomínáme 
jen o den později, ve svém zápase zase reprezentoval vysoké morální ideály, které se 
tvrdě srazily s praktickými podmínkami doby. Jeho myšlenky mohou být pro dnešního 
člověka odtažité, lze také namítat, že byly nerealistické, ale z dnešního hlediska je dů-
ležité, že Hus ze svého přesvědčení neslevil a své pravdy hájil až do tragického konce. 
Jeho smrt a hnutí, které inicioval, pak v naší společnosti zanechaly trvalý odpor k ná-
boženským institucím. 

Myslím, že dnes nemusíme nikoho a nic přesmíru glorifikovat – tento přístup nech-
me spát v časech národního obrození, které už se také stalo historií. Stejně tak ale není 
správné pod heslem o boření mýtů nad naší historií ohrnovat nos. Prostě si každý rok 
začátkem července pojďme připomenout dvě důležité události, které měly velký vliv na 
další chod našich dějin a tím i na naši současnost. Kouzlo historie spočívá v tom, že po-
kud ji nebudeme ohýbat dle svých momentálních nálad a potřeb, přesvědčí nás o své 
zajímavosti a užitečnosti sama..  

AM

Historia magistra vitae

Většina neziskových organizací se 
logicky přednostně věnuje vlastní-
mu poslání organizace, menší po-
zornost věnuje ekonomice nákupu 
služeb a zboží. Tuto činnost mnoh-
dy považuje za něco, co se týká 
spíše obchodních firem. Přitom 
je jasné, že bez rozumného (totiž 
efektivního) vynakládání finančních 
prostředků na nákup služeb a zbo-
ží se žádná nezisková organizace 
neobejde.

Neziskové organizace jsou vesměs zá-
vislé na dotacích a darech od sponzorů. 
Při jejich získávání většinou spolehlivě 
zvládají plnění požadavků donátorů, vypl-
ňování žádostí o různé granty apod. Stej-
ně důležité jako získání prostředků k za-
bezpečení činnosti neziskové organizace 
je však i efektivní hospodaření s nimi.

O cestě k úsporám
I když v neziskových organizacích pře-

vážně pracují dobrovolníci, přesto velkou 
část výdajů tvoří náklady na pracovníky. 
Navíc každá z nich nakupuje některé ne-
zbytné služby a zboží. V rozpočtu zahrnují 
i provozní nákupy (např. počítače, tonery 
do tiskáren a jiné) nutné k zajištění kvalitní 
práce organizace. 

Zobecnit podíl nákupů služeb a zboží 
a jejich vliv na hospodaření jednotlivých 
neziskových organizací je obtížné. Ne-
sporné však je, že mají na jejich chod pod-
statný vliv. Při správné organizaci nákupu 
lze ušetřit až 30 % v rozpočtu určených 
finančních prostředků. Což se projeví 
i u těch organizací, které nakupují relativ-
ně málo.

Respekt k zákonu
Nákup v neziskových organizacích 

upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách. Většina dotačních pro-
gramů (ze státního rozpočtu především) 

vyžaduje vypsání výběrového řízení v sou-
ladu s příslušným zákonem. Kromě toho 
některé dotační programy určují zpřísně-
ná kritéria a požadují vyhlašovat výběrové 
nebo poptávkové řízení i v případě, že je 
předpokládaná cena předmětu zakázky 
nižší než 2 mil. Kč bez DPH na dodávky 
a služby, či bude nižší než 6 mil. Kč bez 
DPH na stavební práce. Tedy i v přípa-
dech, že prahové hodnoty jsou nižší, než 
uvádí zákon.

Neziskové organizace samozřejmě 
o požadavcích zmiňovaného zákona ví, 
mnohdy je však naplňují jen formálně; vy-
hovět jim se snaží na poslední chvíli, až 
když se blíží kontrola. Cílem neziskové or-
ganizace by přitom mělo být samozřejmé 
naplňování litery zákona. A to nejen proto, 
že si tak ušetří spoustu možných budou-
cích problémů, ale i proto, že to může být 
cesta k úspoře financí a získání času pro 
své hlavní aktivity. 

Dobře organizovaný 
nákup

Podívejme se na hlavní přínosy, které 
by měl dobře organizovaný nákup služeb 
a zboží plnit.

Úspora nákladů
Protože neziskové organizace mají 

omezený objem finančních prostřed-
ků, logicky chtějí nakoupit co nejlevněji. 
Ale i tak je dobré nezaměřovat se pou-
ze na jednorázové náklady při koupi, ale 
i na následné náklady na provoz, opravy 
apod. Při nákupu služeb obdobně platí, 
že není možné se zaměřit pouze na hodi-
novou sazbu za poskytnutou službu, ale 
na všechny s ní související náklady.

Specifikem neziskových organizací 
je, že kromě nízkého nákupu mají zájem 
i o reciproční sponzoring. Jinak řečeno 
– mají zájem na tom, aby se část utrace-
ných peněz vrátila zpět do organizace.

Náklady je možno snižovat: 
Slučováním objednávek:•  Místo 
opakujících se jednorázových ob-
jednávek se poptává objem na del-
ší období. Aby organizace nemu-
sela vázat dlouhodobě finanční 
prostředky, je možno dohodnout 
s dodavatelem postupné plnění. 
Rámcovými smlouvami: • Obdoba slu-
čování objednávek, kterou je možno 
využít například u služeb. Poptává se 
spolupráce na delší časový úsek.
Pomocí reverzních elektronických • 
aukcí: Poptávkové řízení se organi-
zuje způsobem, který umožní poten-
ciálním dodavatelům výrobků nebo 
služeb mezi sebou soutěžit. Ve snaze 
zakázku získat postupně snižují svou 
cenu.  

Úspora času
Na úsporu času se lze dívat ze dvou 

pohledů. Prvním je organizace poptá-
vek, druhým naplnění požadavků Zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Poptávková řízení většinou probíhají tak, 
že organizace rozešle e-maily nebo přímo 
osloví dodavatele, se kterými dlouhodobě 
spolupracuje. Z nabídek si vybere a až ná-
sledně řeší veškerou papírovou agendu. 
V lepším případě se papírovou agendou 
zabývá už v průběhu samotného poptáv-
kového řízení. Obecně většinou platí, že 
každé poptávkové řízení je poměrně kom-
plikované a zabere spoustu času.

Řešení je podobné tomu, jenž je uve-
dené v předchozí části. Tedy - využití sdru-
žování objednávek a rámcových smluv 
a též použití elektronických nákupních 
systémů, které organizaci souběžně 
usnadní poptávková řízení a automatic-
ky zajistí naplnění podmínek zmíněného 
zákona. 

Kvalita služby a zboží
I neziskové organizace musí, podob-

ně jako obchodní nebo výrobní firmy, 
sledovat kvalitu výrobků a služeb, které 
dostávají. Z hlediska svého dlouhodobé-
ho rozvoje by proto měly využívat stej-
né nástroje - hodnocení každé jednotlivé 
dodávky a důsledně pracovat se se-
znamem schválených dodavatelů. Při 
poptávkovém řízení by mělo být vždy jas-
né, zda se poptávaná firma nachází na se-
znamu schválených dodavatelů, a pokud 
ne, pak by měla projít schvalovacím pro-
cesem. 

Výhodně a v souladu 
se zákonem

V době, kdy se zmenšují zdroje příjmů 
na realizaci neziskových aktivit, je nezbyt-
né, aby se i neziskové organizace chovaly 
komerčně a důsledně se zabývaly nákupy 
služeb a zboží tak, aby to bylo pro ně vý-
hodné. Přičemž je důležité nepodceňovat 
literu zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, a nevystavovat se zby-
tečným problémům při případných kon-
trolách svého hospodaření. Je zbytečné 
přicházet o omezené finanční prostředky 
v rozpočtu organizace jen proto, že pro-
středky určené k nákupu služeb a zboží 
jsou vynakládány neefektivně. Řešením 
je změna organizace poptávkových řízení 
a využití elektronických nákupních systé-
mů. 

ING. VIKTOR JANOUŠKOVEC

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Úvod do problematiky nákupu v neziskové organizaci
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Obory sociální 
politiky
IIGOR TOMEŠ (NAKLADATEL-
STVÍ PORTÁL)
Kniha volně navazuje na 

publikaci Úvod do teorie a metodologie 
sociální politiky, vydanou v nakladatel-
ství Portál v roce 2010. Lze ji považovat 

za praktický vý-
klad k uvedené-
mu teoretickému 
pojednání, který 
seznamuje s me-
zinárodněpráv-
ním i českým 
právním rám-
cem, s hlavními 
principy uplatňo-

vanými v jednotlivých oborech i s pro-
blémy, s nimiž se realizátoři sociální po-
litiky zpravidla setkávají.

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

Vzory kore-
spondence 
podle daňové-
ho řádu + CD  
ING. MILAN LOŠŤÁK, 
ING. PAVEL PRUDKÝ 
(NAKLADATELSTVÍ 
ANAG)
Zákon o správě 

daní a poplatků je od 1. 1. 2011 na-
hrazen zcela novým daňovým řádem, 
zákonem č. 280/2009 Sb., který je 
novou normou se změněnými zásada-
mi pro daňové řízení a některými do-
sud nedefinovanými pojmy. Důkladná 
znalost zákona může daňovým subjek-
tům v daňovém řízení výrazně pomoci 
a publikace je praktickým průvodcem 
při korespondenci daňového subjektu 
(fyzické osoby i obchodní společnosti) 

se správcem daně v jakékoliv situaci, 
která v jejich vzájemném vztahu může 
nastat. Výklad jednotlivých ustanove-
ní zákona se zdůrazněním odlišností 
od předchozích principů daňového ří-
zení je doplněn několika tematickými 
okruhy podání podle jejich postavení 
v daňovém systému s desítkami vzorů 
podání pro nejrůznější situace, které 
mohou v daňovém řízení nastat, s od-
kazem na příslušná ustanovení zákona 
a další informace využitelné jakýmkoliv 
daňovým subjektem. Součástí publika-
ce je CD se vzory korespondence, kte-
ré lze využít při zpracování jakéhokoliv 
konkrétního podání.

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

Mediace v teorii 
a praxi
PHDR. HOLÁ LENKA, 
PH.D. (NAKLADATEL-
STVÍ GRADA)
V posledním dese-
tiletí u nás došlo 
ke zvýšení zájmu 
o mediaci, me-

todu řešení konfliktů, při níž neutrální 
kvalifikovaná osoba – mediátor – po-
máhá účastníkům ve vzájemném do-
rozumívání a v nalezení přijatelného 
řešení. Kniha popisuje její teoretická 
východiska a principy, vztahy v media-
ci i její samotný proces. Klade důraz na 
psychologické a právní charakteristiky 
mediace, ukazuje její interdisciplinár-
nost a možnosti využití v různých oblas-
tech společenské praxe. Podrobněji se 
zabývá peer-mediací, mediací rodinnou 
a obchodní. Pozornost je věnována také 
roli mediátora, jehož specifické posta-
vení na něj klade vysoké požadavky. Pu-

blikace přináší velké množství příkladů 
z praxe, propojuje teoretické informace 
s praktickými mediačními zkušenostmi. 
Kniha je určena mediátorům, psycho-
logům, právníkům (advokátům, soud-
cům), sociálním pracovníkům, pedago-
gům, sociologům a studentům těchto 
oborů. Ocení ji též lektoři komunikace, 
personalisté i lidé s osobním zájmem 
o problematiku řešení konfliktů.

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

Nadace 
a nadační 
fondy 2., 
aktualizované 
vydání
TOMÁŠ DVOŘÁK 
(NAKLADATELSTVÍ 
WOLTERS KLUWER 
ČR)

Publikace poskytuje čtenáři aktuální 
úplné platné znění nadačního zákona 
vybaveného poznámkami a doplněné-
ho využitelnou judikaturou. Pro lepší 
informovanost se dále v příloze přetis-
kuje důvodová zpráva k návrhu zákona, 
jakož i důvodová zpráva k jeho novele. 
Konečně z praktických důvodů se otis-
kuje i příslušná část ustanovení občan-
ského soudního řádu o řízení stran zá-
pisu do obchodního rejstříku, jež platí 
i pro řízení ve věcech nadačního rejst-
říku.

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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