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Peníze nejsou na hraní
Ing. Martin Folprecht, ředitel obchodní strate-
gie pro finanční instituce a příspěvkové a ne-
ziskové organizace J&T Banky v Praze, v roz-

hovoru o neziskovém sektoru říká:

„Myslím si, že ve správních radách neziskovek jsou odborníci 
zaměření na poslání organizace, ale chybí v nich ti, kteří jsou 
reálně zodpovědní za finance. Ti, kteří by řekli: »Ano, pojďme 
toto dělat, ale uvědomme si, že máme určité finanční pro-
středky, které potřebujeme spravovat tak, abychom dosáhli 
jejich prostřednictvím toho, co dělat chceme.« V nadacích je 
velmi málo lidí z finanční branže a to vidím jako ten největší 
problém. Správní rada pak není schopná vyhodnotit, co je pro 
organizaci z finančního hlediska výhodné a co je nevýhodné.“

V rozmezí jednoho týdne se 
ve dvou prestižních médiích 
objevily informace o neziskovém 
sektoru, a to jednak o jeho 
nedostatečné transparentnosti, 
jednak o tom, jak ekonomická 
krize ovlivňuje míru 
dobročinnosti.

Téměř denně procházím centrem 
Prahy a několikrát do týdne mě „lapa-
jí“ lidé různého věku s přáním, abych 
přispěla na pomoc potřebným, větši-
nou nemocným dětem nebo dětem 
v dětských domovech. Často nabízejí 
za tuto dobročinnost i různé drobné 
předměty. Pokud z povzdálí pozoruje-
te, jak jsou úspěšní, zjistíte, že mnoho 
kolemjdoucích vytáhne peněženku 
a bez váhání přispěje. Přímo do rukou 
„výběrčího“, jen málokdy do zapeče-
né kasičky. Ještě jsem neviděla niko-
ho, kdo by si vyžádal povolení k po-
řádání sbírky. Aniž by tito lidé tušili, 
mohou tak naplňovat kapsu „holo-
hlavého muže z mercedesu“, jak po-
pisuje redaktor Petr Švihel v článku 
Když peníze (ne)pomáhají (příloha 
LN – Sobotní téma/23.7.2011). Dále 
v něm uvádí: „Český neziskový sektor 
připomíná džungli. Funguje zde zhru-
ba 79 tisíc nestátních neziskových 
organizací. Největší část z tohoto po-
čtu připadá na občanská sdružení, 
kterých je zhruba 71 tisíc a která jsou 
zároveň nejproblematičtější. Jednak 
k jejich založení stačí pouze tři lidé, 

ale hlavně, na rozdíl od charit a nada-
cí, nemusí zveřejňovat výsledky své-
ho hospodaření. Proto jsou nejsnad-
něji zneužitelné pro daňové úniky.“ 
Zároveň cituje závěry zprávy Zpře-
hledňování fungování neziskového 
sektoru v České republice, kterou si 
nechalo zpracovat ministerstvo vnit-
ra před dvěma roky a z níž vyplývá, že 
„Přetrvává riziko vytvoření »spící« or-
ganizace, která je formálně registro-
vána, ale pouze za účelem legalizace 
výnosů z trestné činnosti, případně fi-
nancování terorismu.“

K těmto informacím se z článku 
Češi mají větší výdaje, příspěvky cha-
ritám a neziskovkám klesají od Marti-
ny Procházkové na iDNES.cz (z 1. 8. 
2011) dozvíte, že „...mnoho lidí ruší 
pravidelné příspěvky a ztrácejí zájem 
o projekty jako je adopce na dálku.“ 
Avšak i nadále „...lidé nejlépe slyší na 
dárcovské SMS. Dají se posílat pravi-
delně i jednorázově a jsou pohodlněj-
ší, dárce nemusí na poštu ani posílat 
peníze z účtu.“

Z obou textů lze sestavit jednodu-
chý závěr: I přes nedostatek financí je 
nám sociální cítění stále blízké. Pod-
le statistik jen za rok 2009 nashro-
máždil neziskový sektor 50 miliard 
korun. Je tedy nezbytně nutné, aby 
byl transparentní, prostřednictvím 
legislativy ze svých řad vymítil „pány 
v mercedesu“ a stal se více důvěry-
hodným.      EVA PAVLATOVÁ

ZDROJE: LIDOVÉ NOVINY A IDNES.CZ

Neziskový sektor z pohledu médií

ROZ
HOVOR

editorial
Vážené kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky 
a čtenáři,

letní prázdniny se již přehouply do 
své druhé poloviny a pojem okurková 
sezona už je asi opravdu přežitek. Léto 
nám zatím nenastavuje tu nejpřívětivěj-
ší tvář, ale na druhou stranu zatím nepři-
cházejí (až na pár výjimek) katastrofické 
zprávy o rozmarech počasí. Minulá léta 
byla v tomto ohledu děsivější.  

Za poslední měsíc se uskutečnilo 
několik setkání na téma veřejná pro-
spěšnost, a tak i v tomto vydání našeho 
zpravodaje si k němu můžete přečíst 
názory, postřehy a podměty.

Z Neziskovek.cz si vás dovolím 
informovat o vyhlášení pátého ročníku 
soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou 
reklamu Žihadlo 2011. Nyní již můžete 
začít přihlašovat vaše mediální kampa-
ně. Vyhlášení výsledků soutěže proběh-
ne tradičně v polovině listopadu. 

Od reklamy není daleko k penězům 
a peníze nejsou na hraní, jak to v rozho-
voru tvrdí bankéř Martin Folprecht, kte-
rý se specializuje na finance organizací 
z neziskového sektoru.

Přeji vám příjemné srpnové dny, 
a pokud vás naše srpnové číslo zpravo-
daje zastihlo na dovolené, přeji příjem-
ný oddych a načerpání nových sil. Nám 
ostatním přeji příjemné čtení a s ohle-
dem na počasí, též slunce v duši. 

ROMAN ANDĚL 
ŘEDITEL NEZISKOVKY.CZ

http://www.neziskovky.cz
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Financování 
sociálních 
podniků

Od 1. srpna 2011 umožňujeme v pi-
lotním provozu sociálním podnikatelům 
a podnikům v ČR získat výhodný ban-
kovní úvěr. Budeme jej nabízet v rámci 
projektu Financování sociálních podni-
ků (Social Enterprise Finance - SEF).

O úvěr mohou žádat od 1. srpna do 
30. září 2011 podniky, jejichž prvotní 
snahou je řešení sociálních problémů 
a které splňují principy sociálního pod-
niku. Všechny potřebné informace 
včetně uvedených principů a formu-
láře žádosti najdete na našich webo-
vých stránkách v sekci O nás/ Česká 
spořitelna/Společenská odpovědnost: 
www.csas.cz/banka/content/inet/
internet/cs/sc_6820.xml. Čerpání pro-
středků předpokládáme na počátku 
roku 2012.

Tento produkt není nabízen 
v pobočkách České spořitelny. Svou 
žádost a případné dotazy tedy pro-
sím zasílejte na e-mailovou adresu 
socialnipodnikani@csas.cz.

TÝM ČESKÉ SPOŘITELNY A NADACE, PRAHA 4

Úspěch softwarového 
dárcovského 
programu
V rámci Dne pro neziskové organizace, 
který pořádala společnost Microsoft ve 
spolupráci s Nadací VIA a Nadací Char-
ty 77, se měli zástupci neziskových 

organizací možnost seznámit s novin-
kami v programu TechSoup. Ten za-
znamenal velký nárůst zájmu ze strany 
neziskových organizací. Od jeho spuš-
tění v prosinci 2010 do konce letošní-
ho května je v databázi registrováno 
již celkem 263 neziskových organizací 
a bylo vyřízeno celkem 91 objednávek, 
díky nimž do neziskových organizací 
putovalo již více než 1500 softwaro-
vých licencí v celkové hodnotě více než 
13 milionů korun. 
„Jsme rádi, že ze strany neziskových or-
ganizací panuje zájem o naše techno-
logie jako Microsoft Office, Windows 7
nebo například CRM On-line, prostřed-
nictvím kterých mohou výrazně ze-
fektivnit své aktivity,“ dodává Roman 
Cabálek, generální ředitel společnosti 
Microsoft.

MARTINA POLÁKOVÁ,
 NEOPUBLIC PORTER NOVELLI, PRAHA 5

FOTO: NEOPUBLIC PORTER NOVELLI

Pracujete rok jinak 
-pro neziskovku

Nadace Vodafone vyhlašuje pod hes-
lem Otevřete si cestu do jiného života 

4. ročník grantového programu Rok 
jinak, v jehož rámci mohou lidé jeden 
rok nebo jeden až tři měsíce pracovat 
v neziskové organizaci podle své volby, 
přičemž mzdu jim hradí Nadace Voda-
fone. 

„Hlavní myšlenkou programu Rok 
jinak je dlouhodobý přenos know-how 
a zkušeností mezi neziskovou sférou 
a světem byznysu, a tím rozvíjení ob-
čanské společnosti v České republice,“ 
vysvětluje hlavní myšlenku programu 
Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Voda-
fone. „Chceme iniciovat odborníky ze-
jména z komerční sféry, aby se podíleli 
na tématech, která mají společenský 
přesah, a zároveň pomohli profesiona-
lizovat neziskový sektor. Z předchozích 
ročníků víme, že i po ukončení grantu 
vítězové s neziskovkami dále spolupra-
cují nebo se jinak podílejí na podpoře 
témat, kterými se v rámci svého Roku 
jinak zabývali.“

Nové role ambasadora Roku jinak se 
v letoším roce ujal Tomáš Hajzler. Zá-
jemci mohou přihlášky podávat do kon-
ce září, přibližně desítku finalistů vyhlásí 
Nadace Vodafone v polovině října.

Formuláře, informace o veškerých 
náležitostech přihlášky i kontakty nalez-
nou zájemci od 1. srpna na interneto-
vých stránkách www.rokjinak.cz. 

JANA HÁKOVÁ, 
VODAFONE PRAHA 10 

Čtyři veřejné brigády
Téměř sedmdesát obyvatel 

a chalupářů z Dobré Vody u Toužimi 
se v sobotu 23. července sešlo na 
první veřejné brigádě v tomto roce. 
Společnými silami budou během 
čtyř brigád v průběhu čtyř měsíců 
zkrášlovat svoji vesnici a pokračovat 
tak již třetím rokem v projektu 
Společně v Dobré Vodě. Do podzimu 
chtějí například vyrobit lavice a stoly 
do altánu a k posezení u obecní studny 
nebo vybudovat sušáky na prádlo. Za-

měřit se chtějí také na pořádek a úpra-
vu zeleně v obci a na péči o studánku 
u naučné stezky. Na podzim pak budou 
všechna upravená místa slavnostně 
otevřena a předána do užívání

MGR. EVA HAUNEROVÁ, 
ČESKÝ ZÁPAD O.S., DOBRÁ VODA

FOTO: ČESKÝ ZÁPAD

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.

Startuje kampaň 
JSOU ZDRAVÍ?

Od 1. srpna 2011 startuje dvoumě-
síční kampaň Nadačního fondu pro pod-
poru zaměstnání osob se zdravotním 
postiženým (NFOZP) s názvem JSOU 

ZDRAVÍ? aneb jakou chorou práci do-
káží odvést zdraví lidé. „Cílem kampaně, 
kterou s týmem NFOZP připravila agen-
tura OgilvyOne, je zábavnou a hravou 
formou upozornit na nesmyslnou práci 
zdravých lidí a poukázat na paradox-
ně kvalitní a certifikovanou práci firem 
zaměstnávajících zdravotně postižené 
osoby s ochrannou známkou Práce po-
stižených,“ říká ředitelka NFOZP Hana 
Potměšilová.

K projektu se svými fotografiemi 
a pravidelným glosářem na 
ww.jsouzdravi.cz připojil také Maxim 
Velčovský. „Již několikátým rokem 
dokumentuji absurdní projevy lidské 
práce a kreativity,“ říká. „Některé si-
tuace, které jsem po České republice 
vyfotil, mi přišly tak bizarní, že bylo 
doslova povinností o jejich existenci 
informovat svět. Často jsem se sna-
žil pochopit záměr konkrétního díla 
a představit si člověka, který mohl to kte-
ré řešení vymyslet.“ 

Když vidíme, jaké nekvalitní věci se 
dají na trhu koupit, co se inzeruje, co 
vidíme a slyšíme kolem sebe, často se 
ptáme, zda jsou původci těch příšernos-
tí opravdu „normální“ a „zdraví“ lidé. Prá-
ce zdravotně postižených je oproti tomu 
paradoxně dobrá a kvalitní. Lidem s po-
stižením totiž na práci velmi záleží.

Hledejte proto na svých toulkách 
„úlety“, které vás zaujmou, vyfoťte je 
a ukažte ostatním na webové stránce 
www.jsouzdravi.cz. V prosinci 2011 
budou vyhlášeny největší absurdity, o 
kterých rozhodne jak široká veřejnost 
prostřednictvím veřejného hlasování na 
stránkách projektu, tak i výběrová ko-
mise. Nejoriginálnější fotografie budou 
odměněny atraktivními cenami.

MICHAL BERNARD, 
NFOZP, PRAHA 8

FOTO: NFOZP

Sue Ryder Charity 
Cup 2011

Ve čtvrtek 8. září se bude konat 
3. ročník benefičního fotbalového tur-

naje Sue Ryder Charity Cup 2011. Díky 
podpoře AC Sparta Praha se bude znovu 
hrát v PRE tréninkovém centru mládeže 
na Strahově, záštitu nad turnajem po-
třetí převzala Britská obchodní komora 
v ČR a vítěz turnaje se utká v exhibičním 
zápase s FC Amfora. Novinkou letošního 
roku je patronát paní Martiny Čechové, 
manželky Petra Čecha, a také nový me-
diální partner ČT 4, který nás podpoří 
společně s Marketing & Media a ČRo 1 
Radiožurnál. 

Přihlaste svůj tým do turnaje - stále 
ještě zbývá 8 volných míst! Uzávěrka 
přihlášek do turnaje: 15. srpna 2011.

Kupte si VIP karty od AC Sparta Pra-
ha - 20 % z ceny karty daruje AC Sparta 
Domovu Sue Ryder.

Výtěžek z turnaje Sue Ryder Charity 
Cup 2011 bude určen na pokrytí mzdo-
vých nákladů pečovatelů v Domově Sue 

Ryder. Domov nedisponuje technickými 
vymoženostmi ani materiálním pře-
pychem, ale rozsah péče, čas a lidský 
přístup, který našim klientům dáváme, 
je nadstandardní a pečovatelé jsou záru-
kou vysoké kvality odborné péče a zajiš-
tění skutečně individuálního přístupu ke 
každému klientovi.

JANA HAVLENOVÁ, 
DOMOV SUE RYDER, O.P.S.
FOTO: DOMOV SUE RYDER

Cena Grahama 
Mahera

Nadace Skupiny Vodafone vyhlásila 
Cenu Grahama Mahera, aby tak uctila 
památku jednoho z nejaktivnějších lídrů 
společnosti, který dlouho působil jako 
generální ředitel Vodafonu i v České re-
publice. Zároveň by tato cena měla pod-
pořit celosvětový grantový program Rok 
jinak, který usiluje o přenos know-how 
z komerčního do neziskového sektoru. 

O cenu Grahama Mahera se může 
ucházet kdokoli z 1500 výherců pro-
gramu Rok jinak Nadací Vodafone po 
celém světě. Výherce této ceny dostane 
100 000 liber, aby mohl pokračovat ve 
svém angažmá v neziskové organizaci. 

Více informací o ceně Grahama Ma-
hera naleznete na: http://www.graha-
memaheraward.com/?region=cz 

ALŽBĚTA WEINFURTOVÁ, 
VODAFONE, PRAHA 10

http://www.csas.cz/banka/content/inet/
mailto:socialnipodnikani@csas.cz
http://www.rokjinak.cz
http://www.jsouzdravi.cz
http://www.graha-memaheraward.com/?region=cz
http://www.graha-memaheraward.com/?region=cz
http://www.graha-memaheraward.com/?region=cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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kurzyotevřené
Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na srpen - září 2011
9. 8. 2011 Dokumentace v sociál-
ních službách podle Standardů 
kvality sociálních služeb
- PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Pomůžeme vám zorientovat se ve stá-
vající formě a nastavení systému vedení 
dokumentace sociální služby. Porozumí-
te povinnostem pro vedení dokumen-
tace dle zákona o sociálních službách 
a zákona o ochraně osobních údajů. 
Budete schopni vytvořit životaschop-
ný systém manažerského informačního 
prostředí v organizaci práce pro cílovou 
skupinu registrované sociální služby. 
Zbavte se zbytečných „papírů“! Kurz je 
akreditován MPSV! Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=25

16. 8. 2011 Fundraiser – jak 
ho hledat, vybrat, úkolovat, 
motivovat a odměňovat
- Bc. Hana Prchalová
Fundraising je pro neziskové organizace 
klíčovou aktivitou, proto je třeba fund-
raisery obezřetně vybírat, jasně defino-
vat jejich pozici v organizaci, důkladně 
je seznámit s etickými zásadami orga-
nizace a samozřejmě pro ně zvolit také 
vhodný způsob odměňování. Zjistíte, 
jak předcházet nepříjemným zkuše-
nostem a nastavit spolupráci tak, aby 
opravdu fungovala. Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=122

22. 8. 2011 Hodnocení pracovního 
výkonu
- Ing. Pavel Němeček
Mezi manažerské dovednosti patří 
i hodnocení zaměstnanců. Prostřed-
nictvím tohoto kurzu můžete získat ná-
měty k vytváření hodnotících kritérií, 
jejich formulování, seznámíte se s tím, 
jak by měl vypadat hodnotící pohovor, 
a dozvíte se o důležitých vazbách na 
personální procesy. Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=124

23. 8. 2011 Delegování bez 
nařizování a obav
- Mgr. Zuzana Richterová
Všichni, kteří nesou odpovědnost i za 
výsledky jiných, by si měli uvědomit dů-
ležitost způsobu, jakým jsou úkoly zadá-
vány a jak působí na ty, kteří je přijímají. 
Cílem kurzu je osvojit si styly delegová-
ní a umění rozpoznat, který kdy použít, 
včetně zdokonalení se v podávání zpět-
né vazby a budování odpovědnosti. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=125

24. - 25. 8. 2011 Příprava projektů 
a psaní žádostí o grant, včetně 
SF EU

- Mgr. Jan Horký
Dvoudenní seminář vám pomůže zís-
kat základní informace a dovednosti 
pro sestavování a přípravu projektů fi-
nancovaných ze strukturálních fondů 
EU. Výklad bude kombinován s interak-
cí, diskusí, příklady z praxe a řešením 
modelových příkladů. Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=126

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 kur-
zu si ujasníte, co lze od těchto nástrojů 
očekávat, jaké jsou jejich přínosy a rizi-
ka. Seznámíte se s pravidly komunika-
ce prostřednictvím sociálních sítí. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=127

31. 8. – 1. 9. 2011 Práce na 
standardech kvality sociálních 
služeb
- PhDr. Dagmar Krutilová
Poskytovatelé sociálních služeb se mo-
hou seznámit s požadavky Zákona o soc. 
službách 108/2006 Sb. a dozvědět se, 
jak lze standardy kvality uvádět do praxe. 
Seznámíte se také s požadavky inspek-
cí a podmínkami zařazení sociální služ-
by do Registru poskytovatelů sociálních 
služeb. Kurz je akreditován MPSV. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=142

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 
tvorby budete potřebovat a jak řídit pro-
cesy po vytvoření základního dokumen-
tu. Seznámíte se s praktickými ukázkami 
dílčích výstupů již zpracovaných strate-
gických plánů různých typů neziskových 
organizací. 
Bližší informace: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=128

7. 9. 2011 Dokumentace v sociál-
ních 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 sys-

tém manažerského informačního pro-
středí v organizaci práce pro cílovou 
skupinu registrované sociální služby. 
Zbavte se zbytečných „papírů“! Kurz je 
akreditován MPSV! Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=129

8. 9. 2011 Komunikace s klientem 
v poradenství
- PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Především pro pracovníky sociálních slu-
žeb registrovaných v systému sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je 
určen seminář, který pomůže nalézt nej-
vhodnější formu řízeného individuálního 
rozhovoru, orientovat se při identifika-
ci klientova problému a zorientovat se 
v užívaných psychologických metodách, 
např. technice kognitivně-behaviorál-
ní terapie, systematickém dotazování, 
apod. Kurz je akreditován MPSV! Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=130

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 vytváře-
ní systému řízení výkonu a hodnotícího 
systému pro vaše zaměstnance. Naučíte 

se také vést hodnotící pohovory. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=131

14. - 15. 9. 2011 Účetnictví v praxi 
s ohledem na účetní uzávěrku a 
závěrku
- Karel Malý
Pokud si chcete zjednodušit práci při 
vyúčtování dotací a grantů, při účetní 
uzávěrce a závěrce a při vyplňování da-
ňového přiznání, naučte se základní me-
todické prvky a zásady účetnictví. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=132

23. 9. 2011 Etika v neziskové 
organizaci
- Zdeňka Konečná
Zastavte se a uvědomte si ošidnost tzv. 
jednoduchých řešení. Seznámíte se se 
základními pojmy souvisejícími s etikou, 
s problémy spojenými s výkonem pomá-
hajících profesí, naučíte se rozvíjet a pod-
porovat prosociálnost, humánní jednání, 
harmonické vztahy v rodině i na praco-
višti. V organizaci i mimo ni můžete být 
tolerantní, odpovědně hodnotit situace, 
mít snahu o pochopení souvislostí a za-
ujímat svá stanoviska. Využijte etiku 
v praxi neziskových organizací. Bližší in-
formace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=165 

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

Nestihli jste si objednat předplatné 

Gratového kalendáře?

Předplaťte si Grantový kalendář
na měsíce srpen až prosinec 2011

za výhodnou cenu 440,- Kč ( včetně DPH)

• Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových  
 řízení a programů, ve kterých mají české neziskové  
 organizace možnost žádat o poskytnutí finančních  
 prostředků na své projekty.
• Všechny známé uzávěrky, především grantová řízení  
 českých i zahraničních nadací, programy Evropské unie,  
 výběrová řízení a konkurzy ústředních orgánů státní správy  
 ČR (ministerstev), samosprávy (kraje, obce) a ostatní zdroje  
 (velvyslanectví, komerční společnosti apod.).
• Informace o datech uzávěrek ze zdrojů příslušných institucí  
 (z důvodu častých změn, předběžných či nejednoznačných  
 termínů doporučujeme ověřovat si data uzávěrek přímo  
 u jejich vyhlašovatelů).

Objednávkový formulář najdete na:
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/granty_grant_kalendar/

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=25
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=122
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=124
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=125
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=126
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=127
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=142
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=128
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=129
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=130
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=131
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=132
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=165
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-zu=124
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-zu=124
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-zu=124
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-zu=124
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-zu=124
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index
http://www.neziskovky.cz/
http://www.neziskovky.cz/
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/granty_grant_kalendar/
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kalendář akcí
Prostor možností a Prostor 
možností 2
Kdy: 5. - 14. 8. 2011
Kde: Jihomoravský kraj a Osada Skal-
ka na Kokořínsku
Pořadatel: Hnutí Brontosaurus
Netradiční letní kurz pro ty, kteří ne-
chtějí jen konzumovat připravený 
program, ale sami se na něm chtějí 
aktivně podílet. Deset dní, ve kterých 
prozkoumáte hranice svých schop-
ností i překážky uvnitř vlastní mysli. 
Budete vzájemně sdílet své obzory, 
hledat jejich další dimenze a učit se 
jednat pravdivě vůči sobě i okolí. Uvě-
domíte si, jak se projevujete ve skupi-
ně, a získáte příležitost se zdokonalit. 
Naučíte se lépe využívat situací, kte-
ré život přináší. Deset dní ve znamení 
„samoorganizace“ – skupiny, která se 
řídí sama. Více informací: 
http://www.shaman.cz/prostor/

Zelená dovolená „Po stopách 
prince Charlese“
Kdy: 8. – 12. 8. 2011
Kde: Hostětín
Pořadatel: Centrum Veronica Hostětín
Po stopách prince Charlese (ekolo-
gické projekty v Hostětíně, sochy 
v krajině) - Za tradicemi Bílých Karpat 
(řemesla a folklór, muzea) - Krajinou 
Moravských Kopanic (unikátní krajina, 
květnaté louky s orchidejemi) - Valaš-
sko (lidová architektura, naučné stez-
ky, rozhledna) - Za minerálními pra-
meny (lázně Luhačovice a léčivé vody 
v krajině.
Zážitky: Na výlety s příběhy - Pivečkův 
Lesopark - Johanka a skřítci, Šanov - 
Propadený kočičí hrádek, Jak se tan-
čí v kroji, Ochutnávka biomoštů a pří-
rodních sirupů s příměsí bezu, máty, 
konopí. Příprava jablečné speciality. 
K dispozici jsou mapy, brožury, průvod-
ce krajem a jiné potřebné materiály.
Ubytování: Ekopenzion Centra Vero-
nica Hostětín je držitelem certifikátu 
Ekologicky šetrná služba. Při svém po-
bytu si na vlastní kůži vyzkoušíte byd-
lení v pasivním domě, který má mini-
mální spotřebu energie na vytápění 
a k provozu využívá obnovitelných 
energetických zdrojů (slunce, bioma-
su). Více informací: 
http://hostetin.veronica.cz

Mňága a Žďorp akusticky
Kdy: 12. 8. 2011
Kde: Hotel Růže, Český Krumlov
Pořadatel: KAOS o.s.
Akustické vystoupení na terase hote-
lu, které se v případě nepříznivého po-
časí bude konat v jeho vnitřních pro-
storách. Během akce bude podáváno 
pivo i jiné občerstvení za příznivé ceny. 
Cena: 230,- /280,-. Více informací: 
http://www.kaos.cz

DUEL
Kdy: 19. - 28. 8. 2011
Kde: Rychlebské hory
Pořadatel: Velký Vůz
Duel bude 10 dnů trvající akce pro 

12 mužů a 12 žen starších 18 let 
o výzvách. Objevují se ve tvém oko-
lí. Skrývají se ve tvém nitru. Čelíš jim. 
Utíkáš před nimi. Děláš, že neexistují. 
Přijímáš je. Zatínáš zuby. Překonáváš 
se. Odmítáš je. Smiřuješ se. Zvládáš. 
Každý máme své výzvy. Postav se těm 
svým na letní zážitkové prázdninovce 
Duel. Na Duelu můžeš v bezpečném 
prostředí prozkoumat své vlastní vý-
zvy a rozmyslet si, co s nimi. Nebudeš 
na to sám. Bude tam skupina odhodla-
ných účastníků a ještě odhodlanějších 
instruktorů. Můžeš to spolu s nimi zku-
sit - zatancovat si na hraně nože, sáh-
nout si na dno, protáhnout velblouda 
uchem jehly, zdolat horu ve svém nit-
ru. Dát to. Anebo to nechat. Ale aspoň 
to zkusit. Postav se výzvám! Zvedneš 
hozenou rukavici? Více informací: 
http://www.velkyvuz.cz/duel 

Světlo ve tmě
Kdy: 19. 8. - 2. 9. 2011
Kde: EVC Švýcárna
Pořadatel: Hnutí Brontosaurus
Světlo ve tmě je prožitkový tábor za-
měřený na toleranci, spolupráci a po-
rozumění dobrovolníků a mladých 
nevidomých. Společnými aktivitami 
prohloubíte povědomí o dvou odliš-
ných světech, kde je světlo důležitou 
součástí. Více informací: http://www.
modrykamen.brontosaurus.cz

Ozvěny Horňácka
Kdy: 19. - 20. 8. 2011
Kde: Velká nad Veličkou
Pořadatel: Informační středisko pro 
rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
V rámci Ozvěn Horňácka se bude ko-
nat dožínkový biojarmak s prezenta-
cí ekologického zemědělství a biopo-
travin. Program: pátek 19. 8. 2011 ve 
20.00 Horňácký stadion - koncert sku-
piny Čechomor; sobota 20. 8. 2011 
v 10.00 Suchovská škola (Suchov - tu-
risticko-folklorní pochod po cestách 
suchovských republikánů), od 13.00 
do 19.00 na Velickém náměstí Do-
žínkový biojarmak a tradiční jarmak 
lidových výrobků, prezentace ekolo-
gických zemědělců a ukázky řemesel, 
prezentace Celostátní sítě pro venkov 
a mikroregionu Hradišťska, od 16.00 
Krojovaný průvod (přehlídka zúčast-
něných souborů, pěveckých sborů 
a cimbálových muzik), od 18.00 Zpí-
vání u kostelních hradeb (účinkují: 
Marijánky z Vacenovic, Krasavci z Os-
trožské Nové Vsi, ženský a mužský 
sbor z Velké nad Veličkou), v 19.30 
na Horňáckém stadionu Pořad dět-
ských souborů (účinkují: Světlovánek 
z Bojkovic, Jiskřička z Plzně, Veličánek 
z Velké nad Veličkou) a ve 20.30 tam-
též Cestami ruchovský. Více informa-
cí: http://www.iskopanice.cz

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty 
a třígenerační pobyt - III. turnus
Kdy: 20. - 27. 8. 2011
Kde: Janské Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradec-

ké - Diecézní centrum pro seniory
Cena: dospělí: 3220,- Kč; děti 
4-15 let: 1850 - 2950 Kč; děti do tří 
let: 400,- Kč.
Informace a přihlášky: Biskupství krá-
lovéhradecké, Diecézní centrum pro 
seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hra-
dec Králové, tel.: 495 063 661 nebo 
737 215 328, e-mail: dcs@diecezehk.
cz. Více informací: 
http://www.dcshk.cz

Dobrodružství na pasece
Kdy: 20. - 28. 8. 2011
Kde: Jánské Lázně
Pořadatel: Základní článek Hnutí 
Brontosaurus Klub přátel Lukova
Prázdninový pobyt pro maminky 
s dětmi, dopolední program, odpoled-
ní program, dílničky, tvoření, povídání 
a pozorování broučků, mravenečků, 
včeliček, motýlků atd. Více informací: 
http://lukov.brontosaurus.cz/tabor-
2011deti/uvod.htm

Xavier Baumaxa
Kdy: 26. 8. 2011
Kde: Hotel Růže, Český Krumlov
Pořadatel: KAOS o.s.
Vystoupení na terase hotelu, které se 
v případě nepříznivého počasí bude 
konat v jeho vnitřních prostorách. Bě-
hem akce bude podáváno pivo i jiné 
občerstvení za příznivé ceny. Cena: 
100,- /130,-. Více informací: 
http://www.kaos.cz 

Dětské odpoledne
Kdy: 27. 8. 2011, 16.00 hod.
Kde: Na střelnici v Čekanicích u Tá-
bora
Pořadatel: SHŠ Pětilistá růže
Přijďte si s námi porovnat dovednosti 
a zručnost v jednotlivých disciplínách. 
Uvidíte maňáskovou pohádku od Bon-
neB art. – Princ, který se ptal, tradič-
ně končíme opékáním špekáčků. Akci 
podporuje Odbor kultury a cestovního 
ruchu města Tábora. Více informací: 
http://www.shspetilistaruze.blog.cz

Pobyt s kurzem AJ nejen pro 
seniory
Kdy: 31. 8. - 5. 9. 2011
Kde: Marianum, Janské Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradec-
ké - Diecézní centrum pro seniory
Cena: 3690,- Kč (cena zahrnuje uby-
tování ve dvoulůžkovém pokoji, plnou 
penzi a služby lektora). Kurz je určen 
především pro chronické začáteční-
ky a velmi mírně pokročilé. Informace 
a přihlášky: Biskupství královéhra-
decké, Diecézní centrum pro seni-
ory, Velké nám. 35, 500 01 Hra-
dec Králové, tel.: 495 063 661, 
mob.: 737 215 328. Více informací: 
http://www.dcshk.cz

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

Dokažte dárcům a veřejnosti, že 

nemáte co skrývat. Poskytněte 

o sobě transparentní data 

Získejte zajímavé slevy. 

Staňte se členem 
Asociace veřejně prospěšných organizací. 

Přihlaste se na www.avpo.cz za výhodnou cenu pro 
měsíce srpen až prosinec 2011, která činí 875 Kč. 

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) 
sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi 

jejichž hlavní priority patří transparentnost a 
profesionalita. 

Na konci července 2011 měla Asociace veřejně 
prospěšných organizací 56 členů.

http://www.modrykamen.brontosaurus.cz
http://lukov.brontosaurus.cz/tabor2011deti/uvod.htm
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://www.shaman.cz/prostor/
http://hostetin.veronica.cz
http://www.kaos.cz
http://www.velkyvuz.cz/duel
http://www.iskopanice.cz
http://www.dcshk.cz
http://www.kaos.cz
http://www.shspetilistaruze.blog.cz
http://www.dcshk.cz
http://www.avpo.cz
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2011

2011

2011

2011

Svoje kampaně mohou nominovat neziskové 
organizace jako zadavatelé nebo tvůrci reklamy.

Soutěže se mohou zúčastnit neziskové 
organizace (občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby, příspěvkové* organizace), 
které zviditelnily veřejně prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně v období 
od 1. září 2010.
*Ze soutěže jsou vyloučeny kampaně příspěvkových organizací, které propagují prodej vlastních výrobků či služeb (např. plakáty či 

spoty propagující divadelní představení)

Soutěžní kategorie:
tištěná reklama• 
televizní a kino spot• 

„Čtvrtý ročník soutěže byl pro nás důvodem k radosti. Zaregistrovali jsme rekordní počet přihlášek a odborná porota vybírala z více než 60 soutěžních 
příspěvků,“ říká Marek Šedivý, zástupce ředitele pořadatelské organizace Neziskovky.cz. „Na rozdíl od minulých ročníků nebyly v převaze kampaně z dílny 
velkých reklamních agentur, ale objevovalo se více kampaní, na nichž pracovaly menší agentury nebo samotné neziskové organizace. Věříme, že Žihadlo 
roku 2011 bude opět příležitostí i pro menší neziskové organizace. Není totiž pravidlem, že vyhrávají pouze velké a veřejnosti známé neziskové organizace. 
Hodnocení odborné poroty provází vždy mírná nervozita a vítězové získávají prvenství často jen o prsa.“
„Soutěž Žihadlo většinou hodnotí společnou práci lidí z neziskové organizace a reklamní agentury. Výsledkem této spolupráce jsou kampaně, jejichž cílem 
není něco prodat, ale upozornit veřejnost na konkrétní problém. V tom je Žihadlo jedinečné. Oceňuje společnou práci neziskové a byznys sféry,“ dodává 
Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB, hlavního partnera soutěže.

Přihláška obsahuje:
název kampaně• 
pořadatel kampaně• 
agentura, která kampaň vytvořila• 
hlavní dárce/sponzor/partner kampaně• 
ostatní dárci/sponzoři/partneři kampaně• 

V odborné porotě zasednou stejně jako v loňském roce zástupci médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací.

Hlavní cena – Žihadlo od zlínského sochaře Jiřího Pašky - poputuje tradičně neziskové organizaci jako zadavateli kampaně, oceněny budou i reklamní agentury, 
které se případně na tvorbě podílely.

Vítězové soutěže budou vyhlášeni v úterý 15. listopadu 2011 v průběhu slavnostního večera v centrální budově ČSOB v Praze - Radlicích. 
Soutěž organizuje obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz. Hlavním partnerem Žihadla 2011 je ČSOB.

Přihláška a propozice k soutěži jsou ke stažení na internetových stránkách www.neziskovky.cz.

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

2011VyhlašujemeVyhlašujeme
Startuje pátý ročník 
soutěže o nejlepší 
veřejně prospěšnou reklamu

slogan• 
účel kampaně• 
cílové skupiny kampaně• 
formy realizace/umístění• 
způsob hodnocení úspěšnosti• 
ocenění, která kampaň již získala• 

Přihlášky přijímáme do 21. října 2011
Ojedinělá soutěž, která hodnotí pouze 
reklamní kampaně propagující neziskové 
organizace a jejich projekty bez ohledu 
na zaměření.

rozhlasový spot• 
internetová kampaň• 

http://www.neziskovky.cz
mailto:prchalova@neziskovky.cz
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V minulém vydání tohoto zpravoda-
je jsme se dozvěděli, že vztahy a etické 
obchodování jsou během na dlouhou 
trať. Jedná se o investici, jejíž hodnota 
je velká a není dobré ji opomíjet. Organi-
zace, které podceňují tuto složku svých 
aktiv, se zbavují dlouhodobé konkurenč-
ní výhody. Je třeba si uvědomit sociální 
a společenskou odpovědnost organi-
zací, která již není módou, ale nutností. 
Pomalé a neochotné promítání etiky do 
managementu vyplývá z liberální legisla-
tivy. V České republice je mnoho lidí pře-
svědčeno, že se neetické jednání vyplá-
cí. Když si uděláte malý průzkum, budete 
ohromeni, kolik lidí se s tímto přesvědče-
ním ztotožňuje.

Mýty o etice
Pokud hovoříme o etice jako o vlast-

nosti, která žádoucím způsobem dopl-
ňuje stávající úroveň organizace, nachá-
zíme různé argumenty pro i proti. Zde 
jsou některé mýty:

etika je více záležitostí náboženství • 
než řízení organizace
etika je disciplínou pro filosofy • 
a teology
organizace, která nemá problém • 
s právem, je etická.

Omezit etiku v řízení neziskové organi-
zace pouze na morálku, jak je z výše uve-
deného zřejmé, by bylo zjednodušením. 
Kromě morálních předpokladů musí být 
úspěšný řídící pracovník i erudovaný, 
měl by se celoživotně vzdělávat a hlav-
ně musí umět motivovat zaměstnance 
a strhnout je k plnění cílů organizace. 
Jednoduše řečeno, řídící pracovník musí 
být etickým vzorem svým podřízeným.

Etické jednání
Aby si člověk zafixoval etické jedná-

ní a postoje, je třeba, aby jednal etic-
ky v každé situaci. Tedy i tehdy, když je 
sám. Musí tak jednat, i když si myslí, že 
ho nikdo nevidí. Nelze se chovat eticky 
jenom navenek a skrývat svou vnitřní 
neetiku. Nelze proklamovat důležitost 
etického chování, skrývat se za formu-
lace etického kodexu organizace, vymá-
hat dodržování etických postojů u všech 
zaměstnanců a přitom myslet a jednat 
v rozporu s etickými pravidly. Manažeři 
mají obavu ze zavádění etických kodexů 
v organizaci. Bojí se, že si budou kompli-
kovat svůj životní styl.

Má tedy dodržování etiky v organiza-
ci nějaké výhody? Co organizaci přinese, 
v čem jí to pomůže?

Respektování etiky vedoucími pra-
covníky má za následek sociální změny 
v organizaci. Zvyšuje se morální stabilita 
zaměstnanců v mimořádných podmín-
kách. Posiluje se týmová spolupráce, 
zvyšuje se kreativita, loajalita, partner-
ství (win-win), překonává se individua-
lizmus. Zlepšuje se důvěra v pracovním 

kolektivu. Etika řídícího pracovníka 
a jeho osobní příklad ovlivňuje etické po-
stoje pracovníků, formuje se hodnotový 
systém v organizaci. Etické řízení orga-
nizace je správnou cestou ke zvyšování 
dobrého jména organizace.

Někteří řídící pracovníci mohou namí-
tat, že na experimenty nemají čas a pení-
ze. Změny jim přinášejí komplikace. Na 
etické řízení organizace nelze získat „ku-
chařku“. Každá organizace je jiná a kaž-
dá má jiné podmínky.

Přesto se dá říct, že existuje základní 
pravidlo pro aplikaci etiky v řízení orga-
nizace i v mezilidských vztazích. Jedná 
se o zlaté pravidlo morálky, sloužící už 
od dávných dob jako kritérium pro po-
suzování správného jednání a chování. 
Toto pravidlo se v dějinách etiky objevu-
je v pozitivní, nebo negativní formulaci. 
Pozitivní formulace zní: „Vše, co chceš, 
aby jiní dělali tobě, dělej ty jim.“ Nega-
tivní vyjádření: „Co nechceš, aby jiní dě-
lali tobě, nedělej ty jim.“ Jak jednoduché 
a zároveň obtížné. 

ZDEŇKA KONEČNÁ,
LEKTORKA NEZISKOVEK.CZ

Dobrá etika 
– dobrá organizace
Ať chceme, nebo nechceme, etika, morálka a právo obklopují každý den 
každého z nás. Zvykli jsme si kritizovat nedostatek etiky ve společnosti 
i v organizacích. Často hovoříme o účelnosti etických kodexů, ale 
využíváme je v organizaci při jejím řízení?

slov
níček

Etika
je souhrn norem 

a pravidel, které vyjadřují 
názory společnosti na cho-
vání a jednání lidí z hledis-
ka dobra a zla, správnosti 

a nesprávnosti. Je to nauka o původu a pod-
statě lidského morálního vědomí a jednání. 

Etický vzor
je konkrétním vzorem pro jednání a cho-

vání. Jsou u něj vyzdviženy takové stránky 
osobnosti, které jsou v daném společenství 

nejvíce ceněny. Může se jednat např. o loaja-
litu, tvořivost, čestnost, pracovitost apod.

PUTNOVÁ, SEKNIČKA 2007
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Zdeňka Konečná absolvova-
la Cyrilometodějskou teologic-
kou fakultu Univerzity Palacké-
ho v Olomouci a pracovala jako 
zástupkyně ředitele a ekonom-
ka v Charitě Zlín. V současné 
době působí jako sociální kurá-
torka Magistrátu města Zlína. 
Při své práci se zabývá romskou 
problematikou a koordinací po-
moci pro osoby ohrožené soci-
álním vyloučením. Je zapojena 
v pracovní skupině komunit-
ního plánování a v Sekci soci-
álních kurátorů ČR zastupuje 
Zlínský kraj. Od roku 2011 se 
účastní projektu Etická výcho-
va, který pořádá Etické fórum 
a Univerzita Hradec Králové.

Stůl č. 1
Tři pořadatelé (SKOK, Spiralis 

a AVPO) přizvali dne 15. července 
2011 ke kulatému stolu odborníky 
z neziskových organizací a akademic-
ké půdy, kteří se veřejnou prospěš-
ností zabývají již delší dobu. Kulatý 
stůl facilitovala profesionální mediá-
torka. U stolu se v Americkém kultur-
ním centru sešly vyrovnané skupiny 
zastánců a odpůrců veřejné prospěš-
nosti v občanském zákoníku.

Během tříhodinové řízené diskuse si 
obě strany navzájem vysvětlovaly svoje 
stanoviska. Diskuse ukázala, že existují 
společné cíle, kde by obě strany moh-
ly táhnout za jeden provaz. Potvrdilo se 
ale, že mezi oběma tábory panuje velká 
nedůvěra, založená na odlišných před-
stavách o významu a fungování nezis-
kového sektoru.

Spornými oblastmi jsou zaprvé otáz-
ka získávání statusu veřejné prospěš-
nosti a obavy, že vzniknou dvě skupiny 
organizací: „áčkové“ – ty, které získají 
status veřejné prospěšnosti, a „béčko-
vé“ – ty, které o něj nepožádají. Za-dru-
hé pak poskytování státních dotací pou-
ze veřejně prospěšným organizacím. 
V tomto bodě obě strany intenzivně dis-
kutovaly, ale k žádnému výsledku se ne-
dopracovaly. Zde bude potřeba v disku-
si a argumentaci ještě pokračovat.

Společnou řeč mohou kritici a za-
stánci v budoucnu nalézt v prosazová-
ní daňových benefitů pro veřejně pro-
spěšné organizace. Mohou, ale museli 
by začít velmi rychle, v současnosti se 
již nové daňové zákony připravují.

Ač kulatý stůl nepřinesl konkrétní 
výstupy, účastníci jej hodnotili význam-
ně pozitivně. Byl po letech prvním his-
torickým krokem k tomu, aby mezi se-
bou začali diskutovat zástupci střešních 
a síťových organizací společně se zá-
stupci významných NNO a zástupci 
akademické sféry. Další organizaci ná-
sledných setkání a diskuzí si na sebe 
vzalo občanské sdružení Spiralis.

Stůl č. 2
Česká rada dětí a mládeže uspo-

řádala v Evropském domě v Praze 
18. července 2011 v rámci Evropské-
ho roku dobrovolnictví Kulatý stůl 
s prof. Dr. JUDr. Karlem Eliášem, ve-
doucím rekodifikační komise pro pří-

pravu návrhu nového občanského 
zákoníku. Za účasti zástupců nezisko-
vých organizací, jejich asociací a sdru-
žení, zástupců ministerstev a zákono-
dárců proběhla další debata o statusu 
veřejné prospěšnosti.

V časově omezeném prostoru se 
k návrhu vyjadřovali bohužel hlavně 
jeho odpůrci, kteří jej hodnotili z hle-
diska filosofického, právního i praktic-
kého. Vzhledem k tomu, že potřebnost 
jasných pravidel pro neziskový sektor 
byla vznesena už před deseti lety, byly 
překvapující otázky o původu návrhu 
a jeho potřebnosti s obavou, že by byla 
potlačena spontaneita občanské spo-
lečnosti.

Mnohem věcnější příspěvky zazně-
ly na téma, jak vyřešit praktické otázky 
s ohledem na „rozpoznatelnost“ pocti-
vého zdroje financí, definici vyvratitelné 
domněnky poctivosti, předejití tomu, 
aby se organizace narychlo nezrušila 
a se stejnými lidmi a majetkem nevznik-
la nová, která by status získala, a další. 
Obavy také pramení z možné byrokracie 
a „dokazování“ veřejné prospěšnosti, 
z povinného rejstříku a zapojení soudů 
do získávání statusu (a s tím také spoje-
ných nákladů), ale především z toho, že 
by některé NNO nedosáhly na dotace, 
protože by nesplňovaly zákonem stano-
vené podmínky a právní formu.

Úprava občanského zákoníku navr-
huje způsoby, jak by mohly organizace 
dosáhnout na benefity – dotace a da-
ňové úlevy pro dárce. Jak podotkl prof. 
Eliáš, nejedná se však o regulaci pří-
sunu peněz na jednotlivé subjekty, ale 
o daňové zvýhodnění a kontrolu zdrojů. 
Transparentnost a tzv. vyčištění sekto-
ru by zároveň přispěly ke snížení podí-
lu státu, k čemuž směřuje celá Evropa 
a co uznávají podporovatelé zákona. 
Jak řekl prof. Eliáš, není nutné, aby byl 
spolek karbaníků transparentní, a není 
nutné pochybovat o veřejné prospěš-
nosti včelařů a hasičů, jak podotkl Ma-
rek Šedivý, prezident AVPO.

Mnozí zúčastnění by rádi znali mno-
hem větší podrobnosti o možných be-
nefitech, avšak to už je v roli lobbistů 
jejich organizací, aby při jednání dali 
zákonu konkrétnější podobu a vytvoři-
li společně nejideálnější podmínky pro 
neziskový sektor.

EVA PAVLATOVÁ

O veřejné prospěšnosti za 
kulatými stoly
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15. 8. 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Odbor implementace programů ESF

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně 

vyloučených skupin na trh práce

Oblast podpory: vzdělávání, regionální/komunitní 
rozvoj, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3145
Kontakt: josef.vosmik@mpsv.cz; 221 923 193
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

31. 8. 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR, Odbor řízení pomoci z ESF

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladě-

ní pracovního a rodinného života

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3152
Kontakt: equal.nps@cz.pwc.com; 251 152 252
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

průběžná uzávěrka
Nadace VIA
Rychlé granty
Oblast podpory: životní prostředí, lidská práva, 
ochrana nemovitých památek, regionální/komunitní 
rozvoj, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2979 
Kontakt: marketa.krausova@nadacevia.cz; 233 
113 370
Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

průběžná uzávěrka
Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené moz-
kovou obrnou
Grantová pravidla Společnosti DUHA, Nadace pro 
děti postižené mozkovou obrnou pro přerozdělení 
výnosů z prostředků II. vlny NIF
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3104 
Kontakt: spol_duha@volny.cz
Adresa: kpt. Jaroše 324, 541 01 Trutnov

Sportovní služby 
a daň z přidané 
hodnoty 
Jakým způsobem postupovat od 
1. 4. 2011 z hlediska DPH u těchto 
služeb? Český plátce DPH poskytu-
je výuku potápění (teorie potápění 
+ praktické ponory ve vodě) v Chor-
vatsku českým občanům (neplátcům 
DPH), nebo organizuje jako instruk-
tor pouze potápěčské exkurze. Spa-
dají tyto služby pod sportovní služby 
dle § 10b zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“)? Podle jakého paragrafu 
stanovit místo plnění a kde je případ-
ně povinnost odvést DPH?

Odpověď:
Ano, jedná se o služby s místem pl-
nění podle § 10b ZDPH, pokud jsou 
tyto služby poskytovány plátcem 
DPH osobám nepovinným k dani 
a místem plnění je místo, kde se akce 
konají (výuka, kurzy, exkurze). V tom-
to případě je místem plnění Chorvat-
sko, v tuzemsku povinnost přiznat 
a zaplatit daň nevzniká.

ING. LADISLAV PITNER, 
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

Dohoda o provedení 
práce
Jsme a. s. Je možné zaměstnat na 
dohodu o provedení práce uchaze-
če o zaměstnání vedeného na úřa-
du práce, který již nepobírá podporu 
v nezaměstnanosti? Jednalo by se 
o výpomoc. Je výdělek omezen do 
výše 4 000 Kč? Nebo již si uchazeč 
o zaměstnání přivydělat nemůže?

Odpověď:
Uchazečem o zaměstnání může být 
podle § 25 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, v tomto konkrétném přípa-
dě fyzická osoba, která není v pra-
covněprávním vztahu, s výjimkou 
výkonu činnosti na základě doho-
dy o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti, pokud měsíční 
odměna nebo odměna připadající 
na jeden měsíc za období, za které 
přísluší, nepřesáhne polovinu mini-
mální mzdy. Uchazeč o zaměstnání 
je povinen krajské pobočce Úřadu 
práce výkon této činnosti, oznámit 
do 8 kalendářních dnů ode dne vzni-
ku pracovního nebo služebního po-
měru nebo ode dne uzavření dohody 
o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti, a ve lhůtě stano-
vené krajskou pobočkou Úřadu prá-
ce dokládat výši měsíčního výdělku 
nebo odměny. V případě výkonu více 
činností se pro účely splnění podmín-
ky měsíčního výdělku měsíční výděl-
ky (odměny) sčítají. Pokud by měsíč-
ní odměna nebo odměna připadající 
na jeden měsíc za období, za které 
přísluší, byla vyšší, bude uchazeč 
z evidence vyřazen. Samozřejmou 
podmínkou pro zařazení a vedení 
v evidenci uchazečů o zaměstnání 
přitom je, že výkon pracovní činnos-
ti není překážkou pro poskytování 
součinnosti krajské pobočce Úřadu 
práce při zprostředkování vhodné-
ho zaměstnání a pro přijetí nabídky 
vhodného zaměstnání. 

JUDR. JAROSLAV JAKUBKA

SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ 
WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

po
radna Vaše dotazy

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

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/

Akciové fondy 
Chcete participovat na výnosech akcio-
vých trhů, ale nemáte zájem obchodo-
vat napřímo? Řešením pro vás mohou 
být akciové fondy. Akcie patří mezi nej-
rizikovější, ale zároveň nejziskovější cen-
né papíry. Obchodovat s nimi na burze 
přímo ale vyžaduje čas, dostatečně vy-
soké finanční prostředky a alespoň zá-
kladní know-how. Portfolio manažer 
fondu disponuje oproti samostatnému 

investorovi mnohem větším objemem 
peněz, což mu umožňuje lépe diverzi-
fikovat riziko a zároveň má mnohem 
menší náklady na poplatky. Akciové 
fondy jsou tak vhodným nástrojem pro 
toho, kdo chce investovat dlouhodobě 
(v řádu let), je ochoten podstoupit větší 
riziko a kolísavost trhů, ale očekává vyšší 
zhodnocení své investice.

MGR. MILOSLAV ZÁBOJNÍK,
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA 

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Finanční okénko

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/

partner rubriky

http://www.neziskovky.cz/clanek/1608/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/vzdelavaci-program-prosadte-se-s-noblesou/
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:josef.vosmik@mpsv.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:equal.nps@cz.pwc.com
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:marketa.krausova@nadacevia.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:spol_duha@volny.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
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anketa
Velice kladně hodno-

tím zavedení statusu 
veřejné prospěšnosti pro 
právnické osoby, v čemž vi-
dím přínos pro rozvoj nezis-
kového sektoru.

Naše občanské sdružení 
se věnuje veřejně prospěš-

né činnosti a také poskytuje veřejně prospěšnou 
službu. Velká většina partnerů se nás předtím, než 
nás podpoří, dotazuje, zda jsme schopni doložit 
například články z novin pozitivní výsledky naší 
činnosti. Domnívám se, že existence registru ve-
řejně prospěšných organizací je neefektivní, pro-
tože dokládání prospěšných výsledků bude poža-
dováno i při existenci takovéhoto registru.

ŠTEFAN NOVÁK,
PREZIDENT KLUBU DÁRCŮ KRVE, KREVNÍ PLAZMY, KREVNÍCH 

DESTIČEK A KOSTNÍ DŘENĚ, O. S.
FOTO: ARCHIV ŠTEFANA NOVÁKA

Kuvedenému téma-
tu se nemohu vy-

jádřit z toho důvodu, že 
v podmínkách našich orga-
nizacích (máme jich přes 
450 v rámci republiky 
a jsou to občanská sdružení 
s vlastní právní subjektivi-

tou, která rozhodují sama o sobě), nejsou dosud 
vyřešeny postupy, jak takováto situace bude 
řešena. V současné době sbíráme informace 
a poznatky k optimálnímu řešení.

HELENA KLASNOVÁ,
PŘEDSEDKYNĚ SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S.

Jsem proti znění statusu 
o veřejné prospěšnos-

ti tak, jak je nyní navrženo. 
A vedou mě k tomu dva důvody. 
Jednak, že jeho aplikace dává 
možnosti využít ho jako nástroj 
proti nepohodlným nevládním 
organizacím, a jednak navržená 

opatření povedou k nárůstu byrokracie jak na straně 
nevládek, tak i na straně úřadů. Samozřejmě by měl 
být neziskový sektor průhlednější, měl by existovat 
rejstřík, který by vedl k větší transparentnosti, k mož-
nosti dohledání informací o neziskových organizací, 
ale není nutno kvůli tomu klást na neziskovky další 
povinnosti. V neposlední řadě si myslím, že od počát-
ku by měla existovat základní shoda v nevládním sek-
toru, proč veřejnou prospěšnost a v jaké podobě, ale 
ta tu není.

PETR MACHÁLEK, ŘEDITEL HNUTÍ DUHA, BRNO

FOTO: ARCHIV PETRA MACHÁLKA

Jaký máte názor na začlenění statusu veřejné prospěšnosti v novém občanském zákoníku?

Česká škola bez 
hranic
Česká škola bez hranic vznikla na pod-

zim v roce 2003 v Paříži a založila ji lékařka Lucie Sla-
víková-Boucher, protože se potýkala s problémem 
bilingvní výchovy svých dětí. Kladla si otázku, jak je 
naučit mluvit česky, když jediným prostředím, kde se 
s jazykem setkávají, je rodina. Z tohoto důvodu začala 
organizovat kroužek rodičů s dětmi, kteří byli ve stejné 
situaci. „Jednou za měsíc jsme se sešli v Českém cen-
tru a společně četli dětem pohádky, zpívali nebo hráli 
divadlo v češtině. Děti měly možnost poznat vrstev-
níky, kteří hovoří nejen francouzsky, ale i česky,“ říká 
Lucie Boucher.
Z občasných hravých odpolední se postupně vyvinul 
stávající výukový systém, který nabízí vyučování čes-
kého jazyka pro děti od 18 měsíců do 15 let, a doplňu-
je jej i řada volnočasových aktivit.
Česká škola bez hranic v Paříži funguje již osmým 
rokem. Od svého vzniku se myšlenka výuky češtiny 
u dětí, které vyrůstají v zahraničí, rozšířila do celého 
světa a České školy dnes existují v Londýně, Berlíně, 
Curychu, Mnichově, Bruselu nebo Ženevě. Další ško-
ly zahájí svou činnost ve Frankfurtu, Karlsruhe, Římě, 
Neapoli a Lisabonu. Velký zájem projevily i skupiny 
Čechů ve Spojených státech.

ALŽBĚTA KOLUMPEKOVÁ, ČŠBH, PAŘÍŽ

Úspěch na speciální 
olympiádě v Athénách
Ve čtvrtek 30. června 2011 vybojovala pro Českou 
republiku stříbrnou medaili na 13. světových letních 
speciálních olympijských hrách v řeckých Athénách 
Petra Červenková (foto), závodnice z Diakonie ČCE – 

střediska Světlo ve Vrchlabí. Výborné místo získala 
v disciplíně zvané boccia, což je sport podobný hře 
petanque. 
Sportovkyně se kvalifikovala do první skupiny výko-

nem 202 cm. Ve finálovém zápase podlehla americké 
reprezentantce Evrard Janelle 3:8. Třetí místo obsadi-
la závodnice Sutkuson Subhattra. 
„Ze začátku finálového zápasu působila Petra nervóz-
ním dojmem. Ve třetí sadě získala první dva body a za-
čala stahovat pětibodový náskok. Bojovala jako pravý 
sportovec a přiblížila se tak svým skvělým výkonem jen 
o stupínek vítězství,“ prohlásil Jiří Cupák, ředitel středis-
ka DČCE ve Vrchlabí a hlavní trenér v boccie na SO. 

VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE, PRAHA 2
FOTO: DČCE

Čtyři transformační plány
„Transformační plány popisují, jak bude provedena 
přeměna služeb pro osoby se zdravotním postižením 
z velkokapacitních ústavů na služby začleněné do 
místního společenství a poskytované na míru potře-
bám klientů,“ uvedla Tereza Kloučková z ministerstva 
práce a sociálních věcí. „Plány vycházejí z toho, jakým 
způsobem bude zajištěna každodenní podpora klien-
tů po odchodu z ústavu, a zároveň zachycují, jak se 
klienti na celou změnu připraví. Také se zaměřují na 
podobu a umístění nového bydlení pro klienty, které 
je většinou zvoleno podle místa, k němuž mají klienti 
osobní vazby.“
Nově schválené transformační plány se týkají opav-
ského Mariana a krnovské Harmonie v Moravskoslez-
ském kraji, jihomoravského Srdce v domě a Domova 
pro osoby se zdravotním postižením Pata v Hazlově 
z Karlovarského kraje. Vytvořeny byly v rámci projektu 
ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transfor-
mace sociálních služeb podpořeného Evropským so-
ciálním fondem a rozpočtem České republiky v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

IVANA PAZDZIOROVÁ, NÁRODNÍ CENTRUM PODPORY 
TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRAHA 2

Člověk v tísni členem 
mezinárodního konsorcia
Společnost Člověk v tísni se stala členem meziná-
rodního konsorcia na pomoc nevládním organizacím 
a občanským skupinám v nedemokratických zemích. 
Jeho cílem bude přímá pomoc organizacím a aktivis-
tům v zemích, kde jim pro jejich činnost hrozí perze-
kuce, uvěznění nebo jiná forma nátlaku. Příkladem 
mohou být povolební represe v Bělorusku, tvrdý ná-
tlak, jemuž jsou vystaveni aktivisté v Íránu nebo snaha 
o účelové institucionální omezení fungování nevlád-
ních organizací v mnoha místech od Kambodže po 
Etiopii.
„Skupiny obhajující práva svých spoluobčanů se 
na mnoha místech světa stávají cílem zastrašování 

a útoků ze strany státu i nestátních skupin,“ řekl ředi-
tel Centra pro demokracii a lidská práva ČvT Marek 
Svoboda. „Tato mezinárodní iniciativa je vedena sna-
hou vytvořit globální síť k silných organizací, které se 
v cílových zemích orientují a dovedou ohroženým ak-
tivistům včas a efektivně pomoci.“ 
Konsorcium, vedené respektovanou organizací Fre-
edom House, dále zahrnuje International Center for 
Not-for-Profit Law (USA), FrontLine Defenders (Irsko), 
CIVICUS World Alliance for Citizen Participation (Jižní 

Afrika), the Asian Forum for Human Rights and Deve-
lopment (Thajsko) a Swedish International Liberal Cen-
ter (Švédsko). Do fondu na podporu ohroženým organi-
zacím již přispělo třináct států - Austrálie, Benin, Chile, 
Česká republika, Dánsko, Kanada, Litva, Nizozemí, Nor-
sko, Polsko, Švédsko, Spojené státy a Velká Británie.
Konsorcium tak společně vytvoří globální síť na obra-
nu ohrožených organizací ve spolupráci se stovkami 
partnerů v cílových zemích a umožní tak čelit útokům 
a poskytovat rychlou humanitární, legální, zdravotní 
a bezpečnostní pomoc v rizikových oblastech. Fo-
tografie zaznamenala setkání konsorcia ve Vilniusu 
v červenu 2011.

ZDROJ A FOTO: ČLOVĚK V TÍSNI

Stipendium Konta BARIÉRY
V roce 2000 byl Kontem BARIÉRY zřízen fond Sti-
pendium BARIÉRY, který je určen pro středoškoláky 
a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapova-
ných studentů. Středoškolákům (od 2. ročníku studia) 
a vysokoškolákům je vyplácen měsíční příspěvek ve 
výši 1000 až 4000 korun. Tento příspěvek není pod-
míněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociál-
ní podpora, která pomáhá hradit část nákladů spo-
jených se studiem. Ve školním/akademickém roce 
2010/2011 bylo podporováno 23 nových studentů 
(8 SŠ, 15 VŠ) a 51 studentů pokračujících (15 SŠ 
a 36 VŠ). Celkově bylo mezi ně letos rozděleno 
1 421 000 korun. V roce 2009/2010 absolvovalo 
15 studentů – 6 studentů získalo titul bakalář, 7 ma-
gistr a 2 složili maturitu.

ZDROJ: VOZÍČKÁŘ

stalose
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Rekvalifi kační kurz 
Marketing se zaměřením na public 
relations (Specialista marketingu, 
fundriasingua 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/

http://www.neziskovky.cz/clanek/1609/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/rekvalifikacni-kurz-specialista-fundraisingu-a-public-relations/
http://www.neziskovky.cz/clanek/1607/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/rekvalifikacni-kurz-manazer-neziskove-a-prispevkove-organizace/
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
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Kdo se u vás stará o rodinné finance?
Já. Vždyť jsem bankéř. 

Manželka proti tomu nic nenamítá?
Ne, ale když jí nefunguje kreditní karta, tak mi při-

pomíná staré české rčení, že kovářova kobyla a šev-
cova žena chodí bosy. Má opravdu tu nejobyčejnější 
kartu a nejsem schopen jí zařídit nic lepšího, protože 
jsem se k tomu prostě pořád nedostal. Ani zařídit in-
ternetové bankovnictví... Takže má vlastně pravdu.

Je internetové bankovnictví bezpečné?
Není čeho se bát. V případě, že by se někdo nabou-

ral do systému banky a dotklo by se to i klientů inter-
netového bankovnictví, tak banka nahrazuje veškeré 
škody způsobené klientům. Takto má právní prostředí 
nastavené naše banka i většina konkurence. Samo-
zřejmě pokud se někdo nabourá do klientova počíta-
če, tak je věc zcela jiná.

Vedlo vás k volbě tohoto povolání rodinné 
zázemí?

V patnácti letech jsem nechtěl jít studovat gym-
názium, ale rozhodoval jsem se rovnou pro nějakou 
odbornost. Pro kluka se tehdy nabízela hlavně prů-
myslovka, kam mě směřoval otec, který se sám tech-
nickému oboru věnoval. Maminka byla zubařka, ale 
k medicíně jsem neinklinoval. Nakonec jsem si zvolil 
obchodní akademii.

A po ní následovala vysoká ekonomická?
Po obchodní akademii jsem začal studovat na 

strojní fakultě na ČVUT, ale po roce jsem zjistil, že 
mně chybí důležitý základ ze střední školy, a rozho-
dl jsem se, že půjdu pracovat a začnu vydělávat. Na-
stoupil jsem u makléřské firmy, kde jsme obchodovali 
s komoditami a měnami, takže jsem se poprvé do-
tknul peněz tam. Po roce vojny jsem pak nastoupil do 
společnosti úzce spolupracující s Citibank a už jsem 
se věnoval jenom financím. Následující profesní krok 
nastal poté, co kolega odešel do J&T Banky na pozi-
ci ředitele privátního bankovnictví, které tady tehdy 
vznikalo. Nabídl mi možnost být také u tohoto zrodu 
a už jsem zůstal. Vysoká škola, kterou jsem vystudo-
val při zaměstnání, byla jen logickým doplněním mé 
kvalifikace.

Co je privátní bankovnictví?
Zjednodušeně řečeno správa peněz movitých kli-

entů a poskytování služeb, které klientům zajišťují cel-
kový životní komfort.

Ona se vlastně J&T Banka na bankovním trhu 
dost liší. V čem je jiná?

Banka je součástí finanční skupiny, která má 
spoustu aktivit. To, že se náš vlastník nevěnuje pouze 
bankovnictví, nás od ostatních finančních domů od-
lišuje. Zároveň nám to umožňuje volně působit i na 
širokém prostoru trhu od energetiky, přes turistický 
ruch, média až třeba po nemovitosti.

Je to výhodné?
Můžeme využívat synergie skupiny a klientům tak 

poskytnout nadstandardní komfort. Skupina se fi-
nančně podílí na různých projektech a klientům tak 

můžeme dát výhodně k dispozici hotely, letadla, mož-
nost získat byt za výhodnou cenu, klienti s velkými 
podniky mají možnost dosáhnout na zajímavou cenu 
energie, jsme schopni zajistit jim reklamu v televizi 
a nabídnout další vedlejší efekty a benefity. Pro nás je 
výhodné to, že aktiva zůstávají uvnitř skupiny a nemu-
síme nakupovat tyto služby externě.

Skupina J&T byla vlastníkem i televizní stanice 
Z1. Tehdy se zrodily televizní reportáže 
o neziskových organizacích, ale už se nestihly 
uvést na obrazovku. Jak to s projektem 
dopadlo?

Šlo o dokumentární cyklus, který měl představit 
činnost cca 20 neziskových organizací, jež jsme do 
projektu přizvali. O každé organizaci jsme natočili je-
den díl a celý dokument měl být vysílaný na Z1. Bohu-
žel akcionář se rozhodl provoz televize ukončit krátce 
poté, co se cyklus začal vysílat. Ne všechny díly se do-
staly na obrazovku, ale všechny organizace dostaly 
ten svůj dokument k dispozici a mohou ho tak použí-
vat jako propagační materiál například na veletrzích, 
což se také děje. 

Banka má velké a movité klienty z řad firem 
i fyzických osob. Je tedy docela překvapivé, 
že nabízí služby neziskovkám. Jakou to má 
souvislost?

Jak už jsem říkal, náš vlastník má široký záběr ak-
tivit a jednou z nich je také filantropie. Konkrétně Na-

dační fond J&T. Se založením fondu jsme do proble-
matiky neziskového sektoru začali pronikat hlouběji 
a zjistili jsme, že má spoustu úrovní. Najdete movi-
tější i méně movité organizace a ty jako všechny jiné 
„firmy“ řeší financování. Často se nám tak stávalo, 
že nás neziskovky oslovovaly zejména se žádostmi 
o finanční pomoc a sponzoring. Vzájemnou diskuzí 
s naším nadačním fondem i zástupci dalších nezis-
kovek jsme se ale dostali od témat sponzoringu dál 
– k dlouhodobým řešením financí. Začali jsme se tak 
na neziskovky dívat jako na klienty, vytvořili jsme pro 
ně speciální produkty a programy a tato spolupráce 
se dále úspěšně rozvíjí.

V čem měly největší problémy?
Pokud k nám přijde člověk z nadace a řekne, že 

nadační jmění je ve ztrátě, uvědomíte si, že je v ne-
ziskovém sektoru něco špatně. Sám bych ani ne-
měl důvěru finančně podporovat nadaci, která není 
schopna hospodařit se získanými penězi. Je to jakýsi 
začarovaný kruh – nadace získává finanční zdroje od 
veřejnosti, ale protože s nimi neumí efektivně hospo-
dařit, odráží se to i na situaci těch, které by mohla 
podporovat. 

Jak spolupráce pokračuje?
Pokud se budeme bavit o nadacích s prostředky 

z NIF, kterých je v České republice přibližně okolo 
šedesáti, tak spolupracujeme asi s třetinou z nich. 
Na relativně malém trhu si neziskové organizace 

Peníze nejsou na hraní 
Ing. Martin Folprecht, ředitel obchodní strategie pro finanční instituce 

a příspěvkové a neziskové organizace J&T Banky v Praze, umí hospodařit 
s financemi nejen svého zaměstnavatele, neziskových organizací, 

ale určitě i s těmi doma.

ROZ
HO
VOR
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o nás předávají navzájem reference a ozývají se stále 
další a další, které mají zájem uložit si u nás třeba část 
svých prostředků. Malým organizacím, které mají řá-
dově půl milionu nebo jeden milion korun, nabízíme 
termínované vklady, zatímco většímu klientovi z ne-
ziskového sektoru poskytneme privátní bankovnictví, 
protože jsme schopni mu výrazněji pomoct a v někte-
rých případech i zajistit finanční podporu.

Obecně se ví, že banky neziskovým 
organizacím neposkytují úvěry, protože jsou 
spojeny s příliš velkými riziky bez záruk. Stalo 
se vám, že jste třeba vyjednali s nějakou 
nadací nebo neziskovou organizací úvěr?

Banka samozřejmě nechce o svěřené peníze přijít. 
Organizace může připravit velmi zajímavý projekt, ale 
když není dostatečné zajištění, je to problém. Samo-
zřejmě se dá vymyslet nějaká struktura, jak projekt 
zafinancovat, nabídnout výhodné úroky a podobně, 
prostě navrhnout takový produkt, aby byly investice 
banky zajištěné. Vždycky se dá najít cesta.

Nízké úroky možná nabídnou i jiné banky...
Nezisková organizace i jakákoli jiná firma by v kaž-

dém případě měla oslovit více bank a poté si vyhod-
notit, která jí nabízí nejvýhodnější službu i nejvýhod-
nější úrok. V dnešní době jsou vklady u bank pojištěné 
na 100 tisíc eur a jak ukazují zátěžové testy, bankovní 
systém v České republice je zdravý. Je tedy čistě na 
klientovi, aby si našel nejvhodnějšího partnera a nej-
vyšší úrokovou sazbu. My se snažíme mít vždy vyšší 
nabídku než ostatní banky.

Jak je to možné?
Nemáme širokou pobočkovou síť plnou zaměst-

nanců ani neplatíme masivní reklamu. Můžeme si 
proto dovolit takto ušetřené prostředky investovat 
zpět do našich klientů prostřednictvím vyšších úroků. 
To je pro nás totiž ta nejlepší reklama.

Máte pravdu, nejste vidět v televizi, na 
billboardech, široká veřejnost o vás 
leckdy ani neví...

Tím, že jako privátní banka cílíme zejména na 
movitější klientelu, není pro nás až tak důležité širo-
ké masové povědomí. Navíc privátní bankovnictví 
je postavené zejména na osobním kontaktu lidí, což 
vám žádná reklama nevynahradí. Reklamu zadáváme 
také, ale spíše na konkrétní produkty a rozhodně ne 
v takovém měřítku, jako jiné bankovní domy v ČR.

Proč vlastně neziskové organizace neumí 
s penězi hospodařit?

Myslím si, že v jejich správních radách jsou odbor-
níci zaměření na poslání organizace, ale chybí v nich 
ti, kteří jsou reálně zodpovědní za finance. Ti, kteří 
by řekli: „Ano, pojďme toto dělat, ale uvědomme si, 
že máme určité finanční prostředky, které potřebuje-

me spravovat tak, abychom dosáhli jejich prostřed-
nictvím toho, co dělat chceme.“ V  nadacích je velmi 
málo lidí z finanční branže a to vidím jako ten největší 
problém. Správní rada pak není schopná vyhodnotit, 
co je pro organizaci z finančního hlediska výhodné 
a co je nevýhodné. 

Proč tam nejsou? O střet zájmů by se snad 
nejednalo. Je příčinou nezájem neziskovek, 
nebo nezájem ze strany bankéřů?

O střet zájmů by se opravdu nejednalo. Na straně 
bankéřů se domnívám problém také není. Řekl bych, 
že v neziskovkách asi není vůle oslovit lidi z finanč-
ních kruhů. Možná je to i tím, že vedení neziskových 
organizací ani netuší, že by měli mít „k ruce“ člově-
ka, který by se staral o jejich finance. Ta spolupráce 
by měla ideálně fungovat tak, že by daná organizace 
oslovila banku s tím, že u ní chce mít uložené pro-
středky a člověka z banky ve své správní radě. Nejde 
o to, aby bankéř strkal nos do chodu organizace, ale 
tím, že by byl přímo v centru dění, by mohl hledat 
optimální řešení financování ve chvíli, kdy myšlenka 
vzniká, a ne až když je projekt nastaven. Což by samo-
zřejmě ušetřilo čas a často i peníze.

Však by se i finance mohly rozložit 
do různých bank...

Samozřejmě, jsou to vaše peníze a vy jako klient 
rozhodnete, jestli je svěříte jedné bance nebo pěti. 
Jestliže ale na trhu hledáte partnera, který s vámi 
bude obchodovat na úrovni peněz, měl by být ve vaší 
správní nebo dozorčí radě odborník, byť by v té „jeho“ 
bance byla uložena třeba jenom třetina zdrojů vaší or-
ganizace.

Pokud se člověk 
rozhlédne, hodně se 
nabízejí investiční fondy 
založené na podílových 
listech. Vy prosazujete 
jenom termínované 
vklady?

Při vstupu na neziskový trh 
jsme zjistili, že chybná volba 
fondů napáchala hodně velké 
škody. Mám teď na mysli ze-
jména dobu před finanční kri-
zí, kdy výnosy většiny fondů 
vypadaly velmi slibně. Nada-
ce si tak samy vybraly fondy, 
do kterých vložily své pro-
středky a čekaly jejich snad-
né zhodnocení. Co s výnosy 
drtivé většiny fondů udělala 
krize, asi všichni víme. Osob-
ně nemám nic proti podílo-
vým fondům, nebráním se ani tomu, aby organizace 
měla část financí v nemovitostech, v akciích a dalších 
instrumentech. Obecně jde ale u neziskového sekto-
ru s penězi o to předejít ztrátám. Důležité je tak roz-
ložení prostředků s ohledem na riziko. A tím se opět 
dostávám k funkci bankéře – správce financí. Nejde 
jenom o to, jaký pro své finance vyberete investiční 
nástroj, ale jak s ním dokážete zacházet. O peníze ne-
ziskovky se samozřejmě může starat člověk zevnitř 
organizace, ale je mnohem větší pravděpodobnost, 
že se stane situace jako s těmi fondy před krizí. Když 
peníze bude spravovat odborník, který finanční toky 
sleduje neustále, je toto riziko mnohem menší.

Vlastně jde o to být dobrým „hospodářem“...
Ano, protože třeba nemovitost vůbec nemusí ge-

nerovat příjem. Investice do nemovitosti nekončí její 
koupí nebo pronájmem. Je s ní spojena spousta prá-
ce, starostí a nákladů s naprosto nejistým reálným vý-
nosem. Akcie ve fondech zase reálně odrážejí vývoj 
finančních trhů, takže vsadit na tuto cestu, také ne-

musí nutně znamenat jistotu výdělku. A takovýchto 
„ale“ je u správy peněz spousta.

A jak je to tedy s těmi termínovanými vklady?
Není to tak, že bychom v J&T Bance prosazova-

li jenom termínované vklady, ale po všech výše uve-
dených peripetiích s financemi neziskového sektoru 
jsme dospěli k názoru, že pro obě strany bude jedno-
dušší termínovaný vklad. Oproti nemovitostem nebo 
akciím se chová mnohem více předvídatelně. A navíc 
neziskovkám nabízí velmi zajímavý úrok.

Dá se vůbec v dnešní době věřit 
dlouhodobějším odhadům ve finančním vývoji?

Člověk musí vždycky něčemu věřit. Prognózy ur-
čitě mají smysl, vždyť ovlivňují chování celosvětové 
ekonomiky a celý trh podle nich někam směřuje.

Ale vždycky se může něco stát...
Samozřejmě, že někdy mohou nastat situace, kte-

ré neovlivníte. Ale to už asi není otázka finanční jisto-
ty, ale (ne)dokonalosti lidského počínání jako celku. 
Ať už jde o bankovnictví nebo jakoukoli jinou činnost. 
Pak jde asi jenom o to, dělat věci v rámci této nedo-
konalosti a v rámci nastavených mechanismů co nej-
lépe.

Je neziskový sektor pro banky vůbec 
zajímavým klientem?

Zástupci neziskového sektoru jsou pro banku kli-
enti jako každý jiný. Mají sice specifické potřeby, ale 
když se s těmito potřebami naučíte pracovat a pře-
tavit je ve výhodu, může mezi bankou a neziskovou 
vzniknout velmi zajímavá spolupráce. Pro banku je 
navíc zajímavý aspekt, že spolupráce s neziskovým 

sektorem jí zvyšuje image. Další motivací pro to hle-
dat klienty v neziskovém sektoru je potom určitě 
i solidarita. Když neziskovkám úspěšně pomůžete s fi-
nancemi a ty potom přinesou konkrétní užitek potřeb-
ným, je to pro vás velmi příjemná motivace v té práci 
pokračovat…

Byla by opravdu škoda promrhat peníze, 
které budou v celém sektoru stále více a více 
potřeba. A nejenom v něm.

Myslím si a velmi bych to kompetentním lidem 
kladl na srdce, že by si v neziskových organizacích 
neměli hrát s penězi, ale měli by se věnovat jen své 
činnosti a svému poslání. Pokud finanční prostředky 
mají a spekulují s nimi, strašně svou organizaci vysi-
lují. Takové „hrátky“ by měli přenechat nám, odborní-
kům, aby jejich potřebná činnost netrpěla a nechyběl 
jim na ni čas. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV MARTINA FOLPRECHTA
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Systém Tool4Bussiness 
Sleva 30 % na nákup licence systému 
a na veškeré konzultační práce pro čle-
ny AVPO. Garance vrácení peněz, pokud 
se nám společně s vámi nepodaří zvýšit 
efektivitu vašich nákupů.

Portál Tool4Bussiness (www.t4b.cz) je 
nástrojem pro efektivní správu poptávek, 
výběrových řízení a organizaci elektronic-
kých nákupních aukcí. Jeho prostřednic-
tvím šetříte čas i peníze vaší organizace.

Proč spolupracujeme s AVPO?
Na to je jednoduchá odpověď: shodu-

jeme se v prioritách, kterými jsou profe-
sionalita a transparentnost. Náš systém 
TOOL4BUSINESS byl sice vyvinut přede-
vším pro potřeby firem, pro jejich efektivní 
nákupy služeb a zboží. Z diskusí s přáte-
li a známými, kteří pracují v neziskových 
organizacích, vy-
plynulo, že řeší 
podobné (ne-li ty 
samé) problémy, 
jako komerční 
firmy a organizace. I když neziskovky mají 
v konečném výsledku svých aktivit jiné 
cíle a zájmy.

Na první pohled by se mohlo zdát, že 
neziskové organizace nemusí efektivní 
nákup zboží a služeb řešit. Opak je však 
pravdou… 

Proto s Asociací veřejně prospěšných 
organizací spolupracujeme. 

Hlavním smyslem systému TOOL-
4BUSINESS je získání konkurenční vý-
hody pro firmu prostřednictvím úspory 
peněz a času při nakupování; navíc pak 
kontrola činnosti nákupčích a též pro-
fesionální komunikace s potenciálními 
dodavateli.

Hlavním cílem neziskové organizace 
je poskytování služeb, kvůli nimž byla 
založena. Až na výjimky se bez řešení fi-
nancování svých aktivit, hledání zdrojů 
peněz a jejich efektivního vynakládání 
organizace neobejde. 

Výhody TOOL4BUSINESS pro nezisko-
vou organizaci

Systém umožňuje zásadním způso-
bem zefektivnit finanční hospodaření 
a tím jeho uživatelům uvolnit ruce pro je-
jich hlavní aktivity. Je však důležité zdů-
raznit, že systém je pouze nástroj. Aby při-
nesl výsledky, je nutné nejprve vyhodnotit 
dosavadní způsoby nákupu služeb a zbo-
ží, zvážit, zda není možné některé malé 
poptávky sdružit do větší, která bude při 
jednání pro dodavatele zajímavější.

Konkrétní výhody systému
Optimalizace nákupních podmínek: elek-• 
tronickým nákupním systémem je snazší 
oslovit s poptávkou více firem; v případě 
potřeby je možné použít reverzní elektro-
nickou aukci.
Průkazná evidence poptávek a výběro-• 
vých řízení: důležitá podmínka pro čerpá-

ní dotací a pro komunikaci s donátory.
Úspora času při vyhodnocování poptá-• 
vek: je jí dosaženo díky přehlednosti 
systému a automatizaci vyhodnocová-
ní poptávek na základě definovaných 
kritérií. 
Snadná správa kontaktů vlastních do-• 
davatelů: včetně možnosti třídění do 
skupin.
Podpora informovanosti účastníků říze-• 
ní: na všech stupních výběrového řízení 
je možné účastníky automaticky infor-
movat o jeho průběhu; podpora profe-
sionálního vystupování organizace.

Jak funguje systém TOOL4BUSINESS
Práce se systémem je jednoduchá, in-

tuitivní. Poptávky zadáváte stejným způ-
sobem, jako když píšete e-mail; včetně 
možnosti vkládání přílohy. Jedním z důle-
žitých rozdílů je možnost definovat libovol-
ný počet výběrových kritérií s různou va-

hou pro konečný 
výsledek. Jako 
uživatel systému 
zadáváte termín, 
do nějž je možné 

se řízení zúčastnit; v případě elektronic-
kých aukcí i termín jejího zahájení.

Po zahájení řízení dostanou oslove-
né firmy e-mail s textem poptávky. Svoji 
nabídku zadávají přímo do webového 
formuláře, což usnadňuje vzájemnou ko-
munikaci. Díky tomu zadavatel všechny 
nabídky průběžně vidí ve společném pře-
hledu a nemusí je opisovat z různých typů 
souborů, které oslovené firmy používají. 
Pokud řízení probíhá formou aukce, fir-
ma nabízející služby či zboží při zadávání 
nabídky do formuláře vidí, jaká je v dané 
době jiná nejvýhodnější nabídka, a může 
tu svoji přizpůsobit; a to i opakovaně. 

Příklad nasazení TOOL4BUSINESS 
v neziskovce

Mezi prvními neziskovými organizace-
mi, které využívají tohoto systému, je ob-
čanské sdružení PROGRESSIVE. Základní 
motivací byla kontrola z Úřadu vlády ČR, 
hlavního donátora organizace. Její sou-
částí byla mimo jiné prohlídka objedná-
vek a poptávkových řízení realizovaných 
v daném účetním období. Největší podíl 
nákladů tvoří v PROGRESSIVE zdravotnic-
ký materiál a kancelářské potřeby. 

V současné době společně připravu-
jeme aukci na tyto druhy materiálu. Ově-
řujeme možnost sdružení objednávek 
s dalšími neziskovými organizacemi (je-
jich zájem), což v případě dohody může 
vést ještě k výraznějšímu snížení nákup-
ních cen.

Kontakt:
Creative Projects s.r.o.
Na Výsluní 1468
277 11 Neratovice
tel.: +420 608 309 419
mail: obchod@t4b.cz
www.t4b.cz

Představujeme
partnera AVPO a jeho služby

Ing. Petr Hruška 
- kouč a mediátor 
Koučink za cenu 400 Kč/hod 
pro členy AVPO a pro ostat-
ní neziskové organizace za 
500 Kč/hod

Co je koučink a pro 
koho je koučování 
vhodné? 

Koučink zpravidla probí-
há jako přirozený a zcela dů-
věrný rozhovor, který umožní 
klientovi nalézt řešení řady 
situací v práci, v podnikání 
i v osobním životě. Koučování 
je pro každého, kdo je s ně-
čím ve svém životě nespoko-
jen do té míry, že se rozhodl 
pro změnu. Koučování je zalo-
žené na ochotě začít si sami 
tvořit svůj život takový, jaký jej chcete mít. 
Vzít život do vlastních rukou. Mohlo by se 
zdát, že se jedná o metodu určenou pouze 
pro úzkou klientelu manažerů v zahranič-
ních firmách. Nic není vzdálenější pravdě. 
Rozhodně to není metoda pro vyvolené, či 
metoda nová, ale právě naopak. Na rozdíl 
od terapie je určena pro „normální“ zdra-
vé lidi, kteří potřebují a chtějí nalézt v urči-
té fázi či situaci v životě své vlastní řešení. 
Kouč nevystupuje jako autorita či odbor-
ník, ale jako partner. A ještě jedna věc je 
velmi důležitá. Žádné téma, se kterým kli-
ent přijde, není zbytečné a nevýznamné.

Co vás osobně na koučinku 
nejvíce oslovilo? Pokud vím, vaše 
profese je daňový poradce.

Máte pravdu. Může to někomu připadat 
trochu nesourodé, ale opak je pravdou. 
Vystudoval jsem strojní fakultu ČVÚT, 
ale krátce nato jsem se nechal oslovit 
úžasnou oblastí daní. Rád hledám smysl 
v leckdy nesmyslných paragrafech a rád 
nalézám řešení těžko řešitelných a nejed-
noznačných daňových otázek. Jsem jed-
ním z prvních daňových poradců v České 
republice a v této oblasti pracuji již deva-
tenáct let. Také jsem partnerem společ-
nosti České daně, s. r. o., která jedenáct 
let působí na našem trhu a spolupracuje 
s významnými finančními, obchodními 
a stavebními firmami. Tak jako každý člo-
věk, i já mám v sobě více poloh, a kombi-
nace analytického myšlení v daních je do 
určité míry vyvážení a doplnění toho, co 
člověk využívá v koučování a mediaci. 

Proč se obrátit právě na kouče? 
Čistě teoreticky nikdo nikoho nepotře-

bujeme, protože každý máme v sobě veš-
keré zdroje na vyřešení tajenky svého ži-
vota. Kouč je profík na hledání způsobu, 
jak tyto vnitřní zdroje nalézt. Naproti po-
radci, který nám poradí v jedné věci, vy-
řeší ji za nás, od kouče se můžeme naučit 
způsob myšlení, jak řešit budoucí životní 
situace. Nic není stoprocentní, ani koučo-
vání vám samozřejmě nezajistí, že se v bu-

doucnu nespletete, ale snižujete pravdě-
podobnost tohoto omylu. 

Jaké otázky s klienty nejčastěji 
řešíte?

Koučovat lze prakticky jakékoliv téma. 
Nejčastějšími tématy jsou rovnováha 
mezi pracovním a osobním životem, vzta-
hy s rodiči, dětmi, partnery, vztahy na 
pracovišti, příprava na zkoušky, důležitá 
jednání, pracovní pohovory, nedostatek 
motivace v práci, změna profese, přípra-
va na důležitá jednání či nedostatek sebe-
důvěry stejně tak jako koupě vánočního 
dárku.

Co je mediace?
Mediace a koučink spolu tak trochu 

souvisí. Úkolem mediátora je rozběhnout 
zamrzlou komunikaci dvou znesváře-
ných stran, pomoci jim nalézt kompromis 
a vyřešit spor dohodou, mimo standard-
ní soudní řízení. Pokud se strany rozhod-
nou účastnit se mediace, existuje podle 
světových statistik zhruba 75% pravdě-
podobnost, že budou úspěšní a naleznou 
oboustranně přijatelnou dohodu. Uzavře-
ní smíru prostřednictvím mediace, či jinou 
mimosoudní cestou podporuje stát, který 
od září 2011 vrací 80 % soudního poplat-
ku (např. 5 % z hodnoty sporu). Podmín-
kou je schválení smíru mezi účastníky ří-
zení před tím, než ve věci rozhodl soud. 
Stejně jako koučink, tak i mediace jsou ve 
světě zcela běžnou praxí a je jen otázkou 
času, kdy se stanou zcela běžnou praxí 
i u nás.

HANA PRCHALOVÁ

FOTO: ARCHIV PETRA HRUŠKY

Kontakt:
Ing. Petr Hruška, kouč a mediátor
Opletalova 57
110 00 Praha 1
mobil: +420 604 921 705
telefon: +420 272 731 633
phruska@ceskykoucink.cz

Představujeme
partnera AVPO a jeho služby

http://www.t4b.cz
mailto:obchod@t4b.cz
http://www.t4b.cz
mailto:phruska@ceskykoucink.cz


13SVĚT NEZISKOVEK 8 / 2011

Na zakotvení veřejné prospěšnosti 
se z neziskového sektoru ozvaly 
rozporuplné reakce. Proč AVPO 
iniciovala prohlášení na jeho 
podporu?
Podle našeho názoru je teď vhodný čas pro-
sadit změny, které pomohou neziskovému 
sektoru posílit jeho důvěryhodnost na veřej-
nosti a získat důstojné benefity. Legislativa, 
která neziskovým organizacím umožní získat 
status veřejné prospěšnosti, podle nás tako-
vou změnu představuje. Nechceme přitom 
jen sedět s rukama v klíně. Mnoho let nezisko-
vé organizace zcela zanedbávaly prosazování 
svých zájmů a lobbing považovaly za nesluš-
né slovo. To chceme změnit. I proto jsme zalo-
žili Asociaci veřejně prospěšných organizací 
a legislativní zakotvení veřejné prospěšnosti 
propagujeme aktivně a zcela otevřeně.

Můžete říci tři jednoduché důvody, 
kterými byste přesvědčil váhající 
organizace?
Zaprvé přestaneme být „neziskoví“ a začne-
me být „veřejně prospěšní“. Myslím, že tahle 
změna se rychle ujme. Před lety jsem byl na-
příklad přesvědčen, že si nikdy nezvyknu na 
slovo „hejtman“. Dnes mi to přijde naprosto 
běžné. Zadruhé možnost veřejné kontroly. 
Budou zveřejněny informace o fungování ve-
řejně prospěšných organizací, které jdou nad 
rámec registrace, například podrobné infor-
mace o financování, o mzdách a podobně. 
Takové informace poskytnou průhlednější 

obraz o organizaci pro dárce a logicky podpo-
ří jeho důvěru v organizaci. A je ověřeno, že 
přímá úměra „více důvěry = více peněz“ platí. 
Zatřetí možnost získat důstojné benefity, kon-
krétně možnost čerpat státní dotace a získat 
daňové zvýhodnění pro dárce, kteří podpoří 
veřejně prospěšnou organizaci. Je teď v zá-
sadě na nás, co konkrétně se podaří v další 
diskuzi prosadit.

Oponenti ale namítají, že dojde 
k omezení občanské společnosti. 
A že ve skutečnosti se prostředí pro 
neziskovky nepročistí, protože stejně 
zůstanou stovky těch, které tato 
pravidla nepřijmou.
Žijeme v demokratické zemi a demokracie 
nabízí možnost výběru. Doposud se nikomu 
nepodařilo prosadit změny, které by zvýšily 
transparentnost neziskového sektoru. I dneš-
ní kritici přitom měli čas a příležitost takové 
změny prosadit. Jejich argumentaci každo-
pádně nerozumím. Je přece správné, že stát 
nebude plošně nařizovat, ale dá organizacím 
možnost svobodně si zvolit, jakou cestou 
chtějí jít. Získat veřejnou prospěšnost přitom 
nebude žádný obtížný proces. Ani malé, dob-
ře a otevřeně fungující neziskovky se nemají 
čeho obávat.

Přesto, nehrozí, že neziskový sektor 
se ocitne v pozici rukojmího politiků 
a státní správy, která bude o udělení 
statutu rozhodovat?

Ještě nikdo jasně nestanovil, kdo rozhodovat 
bude. Víme, že by to měl být orgán veřejné 
moci. A veškeré návrhy označují jako nej-
vhodnější místo nezávislé soudy. Již dnes je 
při registraci neziskové organizace posuzo-
ván účel její činnosti. Již dnes musíte vysvět-
lovat, proč budete jako neziskovka pracovat 
na daných aktivitách. Získat status veřejné 
prospěšnosti nebude náročnější. 

Kritici také připomínají, že politici 
připravili návrh bez spolupráce 
s neziskovým sektorem a obešli 
standardní procesy. Jaký je komentář 
člena Rady vlády pro NNO?
O veřejné prospěšnosti se jedná již několik let. 
Proběhlo několik veřejných setkání na toto 
téma, proběhla dokonce konference, kterou 
pořádal Úřad vlády, a běží intenzivní debata 
uvnitř neziskového sektoru. Po několika poku-
sech, kdy se nemůžeme mezi sebou dohod-
nout, přišla legislativní rada vlády v souladu 
se svými kompetencemi s návrhem několika 
paragrafů do občanského zákoníku. Myslím, 
že debatami o standardním či nestandard-
ním postupu především ztrácíme čas.

K veřejné prospěšnosti proběhla 
nedávno diskuze mezi jejími zastánci 
a odpůrci na půdě americké 
ambasády. Jak tuto debatu jako její 
přímý účastník hodnotíte?
V této chvíli bohužel panuje mezi oběma stra-
nami nedůvěra. V posledních dnech se navíc 

začaly ozývat neziskové organizace, které se 
objevily jako signatáři prohlášení odmítající-
ho veřejnou prospěšnost v občanském záko-
níku, které ale o svém uvedení na seznamu 
nevěděly. Představitelé asociací, které stály 
u zrodu odmítavého prohlášení, je tam zřej-
mě uvedli automaticky jako své členy. Takové 
praktiky jsou zarážející a logicky snižují důvě-
ryhodnost zástupců těchto asociací u jedna-
cího stolu. 

Existuje tedy šance, že se spíkři 
neziskového sektoru dokážou 
shodnout alespoň na něčem, nebo 
zůstane mezi oběma tábory hluboký 
příkop?
Osobně jsem přesvědčen, že domluva mož-
ná je. Téma veřejné prospěšnosti by nemělo 
neziskový sektor rozdělovat, ale sjednocovat. 
I kdyby byla nyní příslušná pasáž z občanské-
ho zákoníku vypuštěna – což se doufám ne-
stane - veřejná prospěšnost si cestu do české 
legislativy dříve či později najde. Stejně jako 
si ji našla v jiných evropských státech. Lidé 
v čele vlivných a uznávaných neziskovek by 
proto měli přestat plýtvat energií na zbyteč-
né boje a měli by se soustředit na vyjedná-
ní a prosazení co nejvýhodnějších podmínek 
a parametrů veřejné prospěšnosti. K tomu 
může sloužit speciální zákon o statutu veřejné 
prospěšnosti, který je již několik let v přípra-
vě a který může logicky navázat na obecná 
ustanovení občanského zákoníku. Já osobně 
jsem pro to připravený udělat maximum.

Konec zbytečným bojům, musíme prosadit výhodné podmínky veřejné prospěšnosti
Již několik týdnů leží v poslanecké sněmovně návrh nového občanského zákoníku. A v něm pasáž, v níž je zakotven statut veřejné prospěšnosti. 
O reakcích, které vyvolala mezi neziskovými organizacemi, vás informovalo minulé vydání našeho zpravodaje. Dnes nabízíme rozhovor s Markem 
Šedivým, jenž z pozice prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací otevřeně vystupuje na podporu této legislativní úpravy.

Další otázky jsme položili i některým poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Patří veřejná prospěšnost do občanského zákoníku? 
Myslíte si, že by měl veřejnou prospěšnost ještě upravit speciální zákon?

Zakotvení veřejné 
prospěšnosti v občan-
ském zákoníku považuji 
za první krok, po kterém 
by měl následovat vznik 
samostatného zákona 
o veřejné prospěšnosti, 
který nastaví jasnější pravidla a záro-
veň bude jednotlivé společnosti chránit 
a zaštiťovat. 

Konkrétně by měl nastavit především 
jasná pravidla pro získávání dotací ze 
státního rozpočtu. A to nejen po formál-
ní, ale především po obsahové stránce. 
Pokud chceme jít cestou rozpočtové od-
povědnosti, je třeba sledovat, kam do-
tační prostředky putují a jak se s nimi 
nakládá. 

V současnosti se většina organiza-
cí řídí jakýmsi systémem nepsaných 
pravidel. Zaběhnutá praxe však mnoh-
dy dává prostor velmi nestandardní-
mu chování právě při přerozdělování 
dotací. Proto souhlasím s vymezením 
statusu veřejné prospěšnosti již v ob-
čanském zákoníku. Pokud daná orga-
nizace tento status získá, bude muset 
finanční prostředky řádně vyúčtovat, re-
investovat do činnosti, pro kterou byla 
založena, a tím bude celé hospodaření 
více transparentní. Jednotné účetnictví 
a povinnost vydávat výroční zprávy s mi-
nimálním určeným obsahem považuji 
za nástroje, které pomohou k větší prů-
hlednosti organizací. Na druhou stranu 
bude status veřejné prospěšnosti spo-
jen s určitými daňovými výhodami.

Pokud však například nezisková or-
ganizace na status veřejné prospěš-

nosti nedosáhne, nemusí to být důkaz 
o nižší kvalitě její práce. Osobně cho-
vám ve velké úctě všechny organizace, 
jež pracují pro obecné blaho.

Jsem ráda, že popisované legislativní 
změny vznikají v rámci pracovní skupiny 
odborníků, kteří mají dlouholeté praktic-
ké zkušenosti.

LENKA KOHOUTOVÁ (ODS)

Vzhledem k tomu, že 
by měl občanský záko-
ník nově upravit celou 
oblast fungování ne-
ziskových organizací, 
pak musím odpovědět, 
že by měl rámcově též 
upravit oblast veřejné 
prospěšnosti. Konec konců, je to oblast 
klíčová nejen pro neziskové organizace 
a nově vznikající sociální podniky, ale 
i pro nejširší veřejnost. Již řadu let totiž 
diskutujeme na téma, co je skutečně ve-
řejně prospěšné a zda jsou všechny or-
ganizace, které se takto označují, trans-
parentní a důvěryhodné. 

Pro mě osobně je klíčové, aby úpra-
va veřejné prospěšnosti přinesla efek-
tivnější a transparentnější čerpání 
a využívání prostředků a výhod organi-
zacemi, které tento status budou moci 
využívat, a také to, aby jeho získání bylo 
jednoznačně upraveno. Míru a způsob 
zvýhodnění těchto organizací by měla 
přinést speciální úprava, která se liší 
v jednotlivých zemích, které veřejnou 
prospěšnost využívají. Podle mých in-
formací je i u nás podoba úpravy zatím 
předmětem diskuse. 

Sám ze zahraničních zkušeností vím, 
že status veřejné prospěšnosti je citlivé 
téma, a to zejména v neziskovém sek-
toru. Již z toho důvodu, že přináší něco 
nového, a to vždy vzbuzuje určité oba-
vy. Já osobně jsem proto inicioval vznik 
pracovní platformy k tomuto tématu. Ta 
by měla v maximální možné míře pro-
diskutovat koncepční návrhy k úpravě 
veřejné prospěšnosti a dát hlas všem 
hlavním táborům.

ING. LADISLAV SKOPAL (ČSSD)

Občanský zákoník 
by za prvé neměl, dle 
mého názoru, obsa-
hovat podrobné znění 
o veřejné prospěšnos-
ti, měl by tam být pou-
ze odkaz na to, že exis-
tuje samostatný zákon 
o veřejné prospěšnosti, neboť občanský 
zákoník prioritně řeší problematiku ob-
čanů, ne organizací. 

Za druhé si myslím, že důležitější, než 
kde bude úprava veřejné prospěšnost 
umístěna, je její obsah. Někdy mi při-
padá, že ten je v současných debatách 
upozaděn. Pořád se jen diskutuje, kam 
úpravu umístit. Přikláním se pro samo-
statný zákon.

RUDOLF CHLAD (TOP 09)

V aktuální podobě, v jaké byla před-
ložena do sněmovny, určitě ano. Přesto 
považuji za správné, aby následně kon-
krétní parametry statusu veřejné pro-
spěšnosti upravil speciální zákon. Ten 
by měl jasně definovat podmínky pro 

jeho získání a otevřít 
na jeho základě cestu 
k daňovým výhodám 
a dotacím. Přijetím ta-
kové právní úpravy po-
můžeme především 
zprůhlednit finanční 
toky, které směřují do 
neziskového sektoru z veřejných pro-
středků. A v důsledku toho zvýšíme kon-
trolu a tím i důvěru veřejnosti v nezisko-
vý sektor. Jeho větší důvěryhodnost 
a lepší čitelnost pak budou nepochyb-
ně více motivovat i soukromé dárce 
a přivedou neziskovým organizacím 
nové potřebné zdroje. 

Jednoznačně odmítám interpretaci, 
že zavedením statusu veřejné prospěš-
nosti chtějí politici omezit občanskou 
společnost. Jako konzervativní politik 
považuji neziskové organizace za přiro-
zené partnery státu, jejich práce si vá-
žím a trvám na zachování prostoru pro 
jejich svobodné aktivity. Zavedení sta-
tusu veřejné prospěšnosti je především 
v jejich zájmu. Pomůže zvýšit jejich 
prestiž ve společnosti a ochrání je před 
úřední zvůlí, se kterou se mohou setkat 
nejen při udělování dotací. Není to žád-
ný bič na neziskovky, ale cesta k trans-
parentnímu, stabilnímu, a především 
spravedlivému prostředí s jasně danými 
pravidly. Kdo říká opak, vystavuje se po-
dezření, že mu současná džungle nezis-
kového sektoru vyhovuje.

PETR TLUCHOŘ (ODS ) 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV AVPO A POSLANCŮ PS PČR
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V souvislosti s hudebním festivalem United Islands, který se v Praze 
koná již tradičně koncem června, uspořádala jedna známá nezisková organizace poně-
kud svéráznou akci zaměřenou na osvětu mezi drobnými individuálními dárci. Využila 
povznesené nálady účastníků festivalu a do obyčejné plastové krabičky od nich začala 
vybírat dvacetikoruny na jakýsi blíže nespecifikovaný, údajně však velmi bohulibý účel. 
Za svůj příspěvek si dobrodinci mohli z kouzelného pytle vytáhnout krabičku s dárkem. 
Po jejím otevření na ně ale čekalo rozčarování - nalezli zde dvacetikorunu, kterou před-
tím darovali, a navíc letáček s upozorněním, že příště mají lépe zvážit, komu přispívají.

Nejsem si sice jistý, zda takováto léčba šokem je tím nejlepším způsobem, jak šířit 
osvětu mezi dárci, nicméně je třeba uznat, že ona neziskovka zvolila mediálně vděčný 
způsob, jak upozornit na závažný problém, který mnohé z nás trápí.

Nebezpečí v oblasti drobného individuálního dárcovství však zdaleka nepředstavují 
jen podvodníci, kteří zneužívají lidskou naivitu, soucit a chuť pomáhat. Neméně závaž-
ným problémem jsou i neziskové organizace, které sice jednají v dobré víře, ale dopouš-
tějí se zásadních chyb plynoucích z neznalosti základních pravidel práce s veřejností 
nebo dokonce zákonných předpisů. V krajních případech, které bohužel nejsou tak 
vzácné, se dostávají až na samotnou hranu zákona. Svou neprofesionalitou pak poško-
zují nejen sebe, ale i všechny ostatní, kteří se snaží získat důvěru dárců.

Při naší konzultační činnosti se občas setkáváme s případy, které jsou doslova k ne-
uvěření. Nedávno se na nás obrátil pracovník jakéhosi nadačního fondu. Hořekoval nad 
tím, jak městská policie polapila jím najaté vybírače příspěvků a další činnost jim zaká-
zala s odůvodněním, že nadační fond nemá řádně registrovanou veřejnou sbírku.

Dotyčný vůbec netušil, o co se jedná, prostě se jen inspiroval kasičkáři a prodejci 
různých drobných předmětů, které potkává na ulici, a rozhodl se zorganizovat něco po-

dobného. Najal brigádníky, vybavil je kasičkami, poučil je o poslání nadačního fondu, 
pro který budou vybírat, a vyslal je do terénu. Následný zásah policie a hrozba pětiset-
tisícové pokuty jej pochopitelně vyděsily, ale namísto toho, aby se pustil do studování 
podmínek, kdy a jak veřejnou sbírku zabezpečit, obrnil se sveřepostí a začal vyzvídat 
„jak by se to dalo udělat“, aby brigádníci mohli plynule v činnosti pokračovat. Informo-
vali jsme jej o náležitostech pořádání veřejné sbírky, nutnosti její registrace krajským 
úřadem, zapečetění kasiček i zákonných lhůtách pro schválení jeho žádosti, vše s od-
kazy na platnou legislativu. Tazatele to ale neuspokojilo a na skutečnosti, se který-
mi jsme ho seznámili, reagoval vymýšlením stále nových, více a více komplikovaných 
a nesmyslných kliček. 

V kanceláři jsme nejprve propadali zoufalství, které ale s rostoucí řadou vyměněných 
e-mailů stále více přecházelo v šibeniční humor. V situaci, kdy čekáte, jaká hrůza v další 
zprávě přijde, je to celkem pochopitelné. Když se ale na celou věc dívám s několikaden-
ním odstupem, je mi spíše smutno a mohu si hlavu ukroutit. Bohužel to nebylo poprvé 
a jistě ani naposled, co jsme řešili podobný problém - tento člověk se vyznamenal spíše 
jen svou neodbytností a nesprávně nasměrovanou kreativitou.

Jádro problému je přitom stále stejné: aniž bych chtěl jakkoli zpochybňovat poslání 
onoho nadačního fondu, je třeba stále opakovat, že jen dobrý úmysl zkrátka nestačí. 
Doba, kdy neziskovky byly spíše jen partičkami kamarádů, které dělaly různé skvělé 
věci, je nenávratně pryč. Pokud dnes chtějí neziskové organizace uspět, je třeba, aby 
v nich pracovali profesionálové nejen v oblasti finančního nebo personálního řízení, ale 
také takoví, kteří se orientují v právním prostředí. Jen takové organizace budou důvěry-
hodné a stanou se skutečnými partnery pro firmy i pro stát.  

AM

I pomáhat se musí umět…

Aktivity směřující k podpoře 
slaďování rodinných a profesních 
rolí, včetně budování a provozování 
firemních školek jsou jedním 
z moderních nástrojů řízení 
lidských zdrojů. Firmy, které se 
rozhodnou vybudovat a provozovat 
zařízení péče o předškolní děti 
svých zaměstnanců, však nemohou 
na tento proces pohlížet z čistě 
ekonomického hlediska, tedy 
poměřováním vstupních nákladů 
a očekáváním ziskovosti 
následného provozu samotného 
zařízení.

Zařízení péče o předškolní děti zaměst-
nanců představuje dlouhodobou investici 
zaměstnavatele s pomalou návratností 
vložených finančních prostředků, kte-
rá se často projevuje v hodnotách, které 
nelze vyjádřit pouze ekonomickými para-
metry. Mezi ty nejdůležitější patří loajalita 
a spokojenost zaměstnanců, dobré jmé-
no firmy, pozitivní obraz v komunitě 
i v kontaktu s obchodními partnery. Na-
bídkou možnosti využít firemní školky, 
plynou zaměstnavatelům výhody oproti 
konkurentům při výběru potencionálních 
zaměstnanců, snižují se náklady na opa-
kované výběry a zaškolování personálu, 
neztrácí se know-how skrze odchody klí-
čových pracovníků a zvyšuje se identifika-
ce zaměstnanců.

Internetový průzkum
V rámci projektu „Budujeme firemní 

školky v Jihomoravském kraji“ jsme ve 
spolupráci se společností SANEP reali-
zovali internetový průzkum postojů veřej-
nosti k firemním školkám v ČR. Z průzku-
mu bylo zjištěno, že respondenti si pod 
pojmem firemní školka představují stejný 
typ zařízení, jako jsou veřejné mateřské 
školy, s tím rozdílem, že zařízení je provo-
zováno zaměstnavatelem (firmou). Větši-

nově se také tazatelé shodli, že do těch-
to zařízení by měly být přijímány děti od 
2 let, i když u těchto malých dětí neočeká-
vají každodenní a celotýdenní pobyt. Jako 
největší výhodu těchto zařízení dotazo-
vaní uváděli blízkost místa výkonu práce 
a předškolního zařízení, provozní dobu od-
povídající jejich potřebám, spolupodíl na 
kontrole kvality. Dle názoru respondentů 
by stát měl tato zařízení podporovat pře-
devším nepřímo, formou daňových od-
pisů a zvýhodnění. Z výsledků je zjevné, 
že veřejnost má zájem o tyto služby, ale 
zároveň nevidí cestu ve snižování náro-
ků na provozovatele a kvalitu nabízených 
služeb. Důležitým výstupem průzkumu je 
velký zájem o další prorodinná opatření 
na pracovním trhu, jakými jsou zkrácené 
pracovní úvazky, práce z domova, sdílená 
pracovní místa a důraz na rovnoprávnost 
v možnosti využití těchto opatření i otci. 
Výsledky průzkumu korespondují s aktu-
álními legislativními návrhy MPSV v ob-
lasti podpory rodičům předškolních dětí. 

Legislativní modely
Přestože hlavním motivem pro vybu-

dování firemní školky jsou zájmy zaměst-
navatele, měly by mít odpovědné osoby 
vždy na paměti, že budují zařízení pro vel-
mi malé děti a úspěšnost celého projek-
tu je závislá jen na kvalitě poskytovaných 
služeb. Zařízení péče o předškolní děti lze 
provozovat dle více legislativních modelů, 
které mají i odlišné provozní nároky:

Firemní školky mohou vznikat na zákla-• 
dě školského zákona. Tehdy se jedná 
o školská zařízení zapsaná do rejstří-
ku školy, která splňují stejná kritéria 
jako veřejné školky. Tato zařízení mo-
hou čerpat pravidelné státní provoz-
ní dotace dle normativu na jedno dítě 
(cca 32 000,- Kč/rok). 
Firemní zařízení péče o předškolní děti • 
mohou dále vznikat dle živnostenského 
zákona (např. hlídací centra, denní cen-

tra či hlídací dětské koutky), přičemž 
tento model je méně byrokratický a pro-
vozně jednodušší. Umožňuje rychleji 
vybudovat a provozovat potřebné zaří-
zení, zároveň však živnostenský zákon 

neurčuje žádná provozní ani personální 
pravidla a na takto provozovaná zařízení 
nelze čerpat žádné dotace, ani je odepi-
sovat z daní.
V současné době MPSV připravilo • 
a předalo do vlády nový zákon o služ-
bách péče o děti. Dle této právní úpravy 
by mohly vznikat nekomerční zařízení 
péče o předškolní děti, mimo jiné pro-
vozovaná i zaměstnavateli. Zákon za-
vádí pojem „dětská skupina“ s tím, že 
provozní a personální parametry budou 
nastaveny dle jejich kapacity a věkové-
ho složení přítomných dětí. 

Než se firma pustí do projektu na vy-
budování a provozování firemní školky či 
jiného firemního zařízení pro děti před-
školního věku, je potřeba pečlivě celý 
proces naplánovat. Každý zaměstnavatel 

má totiž jiné potřeby závis-
lé na velikosti podniku, ob-
lasti podnikání, personální 
politice a složení personálu, 
ale i struktuře provozu 
(centrála versus pobočky, 
atp.). 

Poté je potřeba uvažovat, 
jaký typ zařízení chce vybu-
dovat, pro kolik a jak staré 
děti a v jakém časovém hori-
zontu plánuje otevření. Také 
je důležité si promyslet, zda 
chce zařízení firma budovat 
a provozovat sama, nebo 
si za tímto účelem najme 
outsourcera. 

Kompletní 
služby

Sdružení NIDAR nabízí 
komplexní expertní služby 
firmám, které mají zájem 
o vybudování firemní školky. 
Realizujeme průzkum zájmu 
mezi zaměstnanci, návrh al-

ternativních řešení včetně investičního 
i provozního rozpočtu zvolených variant, 
přípravu a organizaci výběrového řízení, 
vyhledávání partnera pro realizaci až po 
vytvoření standardů kvality a jejich ná-
sledný audit. Poskytované služby nastaví-
me každé firmě dle jejích potřeb na míru, 
sami žádné zařízení neprovozujeme, tak-
že hledáme řešení pro vás, nikoliv náš 
byznys.

Bližší informace naleznete na našich we-
bových stránkách www.firemniskolka.eu. 
MGR. TEREZIE PEMOVÁ, MGR. IVANA PLŠKOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Firemní zařízení péče o předškolní děti

http://www.firemniskolka.eu
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Mentoring
Výchova k profesi-
onálnímu dobrovol-
nictví
TEREZA BRUMOVSKÁ A GAB-

RIELA SEIDLOVÁ (NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Publikace ukazuje 
mentoring v jeho 
historickém vývoji, 
identifikuje nejen 
osvědčené mode-
ly jeho realizace, 
ale i současný stav 
poznání v oblas-

ti výzkumu efektivity mentoringových 
programů. Prezentuje výsledky zahra-
ničních zkušeností z projektů evaluace 
mentoringových programů a ukazuje 
konkrétní postupy i metodologické pří-
stupy realizované v českém prostředí.

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

Sociální politika 
5., přepracova-
né a aktualizo-
vané vydání
VOJTĚCH KREBS 
A KOLEKTIV (NAKLA-
DATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR)

Kniha se věnuje jednak teoretickým 
otázkám sociální politiky, tj. těm, které 
se zabývají převážně zkoumáním pro-
cesů tvorby a realizace sociální poli-
tiky v rámci společenského systému, 
a jednak jednotlivým dílčím sociálním 
politikám, jejich konkrétním opatřením, 
zejména jejich smyslu a důsledkům pro 
životní podmínky jedinců a sociálních 
skupin a pro celkovou prosperitu spo-
lečnosti. Obsahuje proto témata poli-
tiky sociálního zabezpečení, zdravotní 
a vzdělávací politiky, rodinné a bytové 

politiky, chudoby a sociálního vylouče-
ní. Již páté vydání této úspěšné knihy 
usiluje o zachycení moderních přístupů 
ve formování sociální politiky (zaměřuje 
se na to, co se označuje jako „sociální 
kapitál“), ukazuje na nezbytnost pro-
vedení významných reforem ve všech 
jejích oblastech. Publikace samozřej-
mě poskytuje v účelné míře i aktuální 
poznatky o současných sociálněpolitic-
kých opatřeních v ČR.

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. 

Syndrom vyhoře-
ní a jak jej zvlád-
nout  
CHRISTIAN STOCK 
(NAKLADATELSTVÍ 
GRADA)
Cítíte se dlouho-
době a neúměrně 

vytíženi? Jste často ve stresu? Nemáte 
už sílu takto dále pokračovat? Pak vám 
hrozí tzv. vyhoření. V této knížce plné 
příkladů ze života zjistíte, čím se vyho-
ření liší od „normálního“ stresu, jak jej 
poznáte a zda jste kandidátem na vy-
hoření. Dočtete se, co syndrom vyhoře-
ní způsobuje, jaké faktory v zaměstná-
ní hrají roli (zvýšené pracovní vytížení, 
bezohlední kolegové, nespravedliví šé-
fové, konflikty mezi osobním životem 
a prací) a jaké postoje a vzorce vašeho 
chování riziko burnout syndromu zvy-
šují. Poznáte, jak vyhoření účinně před-
cházet a jak řešit již existující problém. 
Ať už jste přetěžováni v zaměstnání, 
anebo se musíte vyrovnat se složitými 

rodinnými událostmi, pojďte se naučit, 
jak s vyhořením úspěšně bojovat.

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

Občanský záko-
ník v dotazech 
a odpovědích 
k 1. 6. 2011
MGR. MARTIN MASTE-
LA (NELA WIEDERMA-
NOVÁ), JUDR. LENKA 
DOBEŠOVÁ, PH.D., 
JUDR. MGR. JAN BA-

JURA (NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Nová publikace podává velmi srozumi-
telným způsobem odpovědi na základní 
teoretické otázky. Autoři však nepodce-
nili ani praktickou stránku problematiky 
a prostřednictvím konkrétních příkladů 
z běžného života dávají čtenáři mož-
nost pochopit pro laika často nerozluš-
titelný odborný text zákona. Veřejnost 
tak díky této knize dostává možnost 
předcházet chybám v běžném životě, 
k nimž dochází dnes a denně jenom 
proto, že doposud neexistovala příruč-
ka, která by poskytovala jednoduchý 
výklad. Ani širší odborná veřejnost ne-
bude touto příručkou zklamána. Advo-
káti zde získají rychlý přístup k soudní 
judikatuře, advokátní koncipienti ocení 
její přínos zejména při přípravě na ad-
vokátní zkoušky, kdy zkoušející předpo-
kládají nejenom zkušenosti z praxe, ale 
také odbornou znalost judikatury a její 
aplikace. A teprve budoucí právníci, ny-
nější studenti právnických fakult, si zde 
procvičí učební látku, ale také podněty 
k dalšímu studiu.

Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.
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