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občanský zákoník otevírá 
dveře
Vedoucí komise pro přípravu návrhu nového občanské-
ho zákoníku, člen Legislativní rady vlády a vědeckých 

rad všech právnických fakult v ČR prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš působil ještě 
donedávna na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od 1. září je 
jeho jediným působištěm vědecká rada Ústavu státu a práva Akademie věd 
České republiky.

„Je třeba rozlišovat občanskoprávní a veřejnoprávní dosah veřejné prospěš-
nosti. Legislativní rada vlády nám uložila v roce 2001 zapracovat do návr-
hu zákoníku status veřejné prospěšnosti. Je za tím bohulibá myšlenka ote-
vřít tímto institutem právní prostor tak, aby bylo možné zohlednit právnické 
osoby, které dosáhnou na veřejnou prospěšnost, zejména z hlediska daňo-
vého,“ říká prof. Eliáš. „Původní návrh statusu veřejné prospěšnosti stavěl 
na třech znacích s tím, že ve zvláštním zákoně měly být upraveny dva další 
znaky, což nedávalo smysl a vyvolalo by to stav nepřehlednosti. Návrh se 
tedy zohlednil tak, že právnická osoba, která usiluje o status veřejné pro-
spěšnosti, musí mít průhlednou majetkovou situaci a bezúhonný kádr lidí, 
kteří v ní mají rozhodující slovo.“

Debata na téma legislativního zakotve-
ní statusu veřejné prospěšnosti pokračo-
vala 29. srpna 2011 veřejným seminářem, 
který uspořádalo Ministerstvo spravedl-
nosti ČR ve spolupráci s Asociací nestát-
ních neziskových organizací (ANNO).

Původní záměr upravit status výhradně 
samostatnou zákonnou normou byl již dří-
ve opuštěn a debata se soustředila na návrh 
zakotvit status veřejné prospěšnosti v nové 
verzi Občanského zákoníku, který by v blízké 
době měl projít schvalovacím procesem.

S obhajobou této legislativní úpravy vy-
stoupili prof. Karel Eliáš, právník a autor ná-
vrhu nového Občanského zákoníku, dále Ja-
roslav Svejkovský, právník a člen Legislativní 
rady vlády ČR, právnička Hana Frištenská za 

Radu vlády pro nestátní neziskové organi-
zace a Ivo Telec, profesor Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. 

Převážně odmítavé stanovisko v diskus-
ním panelu reprezentovali výkonný ředitel 
Nadace VIA Jiří Bárta, Petra Humlíčková za 
občanské sdružení Zelený kruh a Hynek Kal-
voda z Asociace občanských poraden.

Následná několikahodinová diskuze se 
zástupci neziskových organizací nepřinesla 
žádné pozitivní závěry - spíše ukázala, jak 
silně vyhraněná jsou stanoviska některých 
oponentů zavedení statusu a jak těžké tudíž 
bude návrh prosadit nebo se shodnout na 
všeobecně přijatelném kompromisu.

aleš mRázek

Další kolo diskuze o veřejné prospěšnosti

roz
hovor

editorial
vážené kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky 
a čtenáři,

dva letní měsíce nám utekly s rych-
lostí pomyslné vody a už Vám přináší-
me zářijové číslo našeho zpravodaje. 

Ani v tomto vydání jsme neopome-
nuli informovat Vás o vášnivé diskuzi 
poslední doby na téma veřejná prospěš-
nost a nový občanský zákoník. V tradič-
ním rozhovoru jsme vyzpovídali 
prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše, vedoucího 
komise pro přípravu nového občanské-
ho zákoníku. Již v minulém čísle jsme 
Vás informovali o vypsání nového roč-
níku soutěže Žihadlo a první přihlášené 
kampaně již dorazily do Neziskovek.cz. 
V tradiční anketě se tentokrát ptáme 
loňských vítězů, jak jim ocenění po-
mohlo v jejich činnosti.  Nejen toto, ale 
i další zajímavé články si můžete přečíst 
v právě čteném čísle.

Na závěr mám povinnost informovat 
Vás o chystané změně.  Po třech letech 
strávených v Neziskovkách.cz jsem 
se rozhodl ukončit pracovní poměr. 
Odcházím k poslednímu dni září 2011 
a veškerou agendu přebírá staronový 
ředitel Marek Šedivý. Chtěl bych Vám 
poděkovat za spolupráci a možnost 
nakouknout pod pokličku neziskového 
sektoru.

Doufám, že i nadále zachováte pří-
zeň Neziskovkám.cz . 

Roman anděl 

Minimální   náklady

Vybrané služby 
bez poplatků

Bezplatné vedení účtu 
po celou dobu

Zvýhodněné 
elektronické bankovnictví
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Vláda na své schůzi dne 31. srpna 

2011 schválila návrh zákona, kterým se 

mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách, který zpracovala Rada vlády pro 

nestátní neziskové organizace. 

Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/

rnno/aktuality/vlada-schvalila-novelu-za-

kona-o-verejnych-sbirkach-87016/

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-verejnych-sbirkach-87016/
http://www.neziskovky.cz
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Změna sídla 
Nadace 
rozvoje 

občanské společnosti
Od 22. 7. 2011 je sídelní i fakturační 

adresa: Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti, Na Václavce 1135/9, 150 00 
Praha 5. Telefonní čísla a e-mailové ad-
resy zůstávají nezměněny.

Vodafone spouští 
Dobromat

Na Facebooku zprostředkovává apli-
kace Dobromat zábavnou a interaktiv-
ní formou všechny aktivity Vodafonu 
v oblasti společenské odpovědnosti. 
Integruje dvě již existující aplikace  
s názvy Vysaď strom (lidé rozhodují, kde  
a jaké stromy Vodafone vysází) a Daru-
jem (na podporu dárcovství krve) a dvě 
zcela nové aplikace s názvy Zelená síť  
a Ekoznačka.

Jana Háková, 
vodafone CzeCH RepubliC, pRaHa

Pozvánka na koncert
Pestrá společnost, o.p.s. - výcvikový 
subjekt asistenčních psů, který posky-
tuje volnočasové aktivity lidem se zdra-
votním postižením - vás zve na svůj  
3. benefiční koncert, který se uskuteční 
9. 10. 2011 od 18.00 hod. v divadle Na 
Zábradlí. Večer se ponese ve znamení 
pohádkových hitů a provázet jím bude 
Martin Písařík, který se představí nejen 

v roli moderátora, ale v několika písních 
i v roli zpěváka. Výtěžek poputuje na 
asistenčního canisterapeutického psa 
Čika, který bude pomáhat 6leté Adélce. 
Koncert má přispět k financování jeho 

nákladného výcviku, který není hrazen 
z veřejných zdrojů, jako je tomu u psů 
vodících.

alena SCHutová, 
peStRá SpolečnoSt, pRaHa

foto: peStRá SpolečnoSt

Zapojte se do Průvodu 
dobrovolníků!

„V rámci Evropského roku dobro-
volnictví 2011 probíhá spousta aktivit 
v mnoha oblastech naší společnosti, 
kde dobrovolníci poskytují své služby. 
Všechny tyto aktivity jsou velmi přínos-
né a podnětné, nicméně téměř vždy 
zahrnují jednu, maximálně dvě z těch-
to oblastí. Proto vás vyzývám, pojďme 
udělat něco společně! Když spojíme 
naše síly, budeme více slyšet i vidět,“ 
uvádí ve své výzvě Dagmar Hoferková, 

patronka ERD 2011, vedoucí Dobrovol-
nického centra ADRA Ostrava. 

Máte tedy možnost připojit se  
3. 11. 2011 k Průvodu dobrovolníků, 
který v rámci týdne dobrovolnictví  
v ČR proběhne v Ostravě. Nebo připojte 
i své město (již se jich zapojilo přes 10). 
Upozorněte na to, že v něm dobrovolní-
ci jsou a že dělají kus úctyhodné práce. 
Zaregistrujte svoji organizaci na webu 
www.dobrovolnik.cz v odkazu „Průvod 
dobrovolníků“ a postupujte podle uve-
dených pokynů. Aby se tato akce co 
nejlépe povedla, zástupci měst se se-
jdou na schůzce 26. 9. 2011 od 13 do 
15 hodin v budově Nadace Veolia.

Jiří tošneR, 
HeStia, o.S., pRaHa

Hladovějící Somálci
Tým společnosti Člověk v tísni pů-

vodně chystal pomoc pro 1500 nere-
gistrovaných uprchlíků v oblasti jižně od 
města Kelafo. Při průzkumu v etiopském 
Somali regionu nalezl ale také skupinu 
přibližně 6000 lidí ohrožených hladem 
a podvýživou, která se sem uchýlila 
poté, co jim vymřela zvířata. Nově k nim 
přibývají uprchlíci před hladomorem. 
Usedlíci nově příchozí zpočátku částeč-

ně podporovali, v současné chvíli však 
již nemají z čeho. Denně sem přichází 
ženy s dětmi ve velmi špatném zdra-
votním stavu vyčerpané dvoutýdenní 

cestou pouští. Přibližně 40 % dětí trpí 
vážnou podvýživou a každý týden jich 
několik umírá. 

Sbírkové konto – 7069 7069/0300
Textová zpráva ve znění: 
„DMS SOSSOMALSKO“ na číslo 87777 
(v hodnotě 30 Kč)

O své dary si můžete snížit daňový 
základ. Platí i pro zaměstnance, stačí 
vyplnit jednoduchý formulář.   n

zdRoJ: člověk v tíSni

foto: dJamal belayaCHi

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.

Štítného 710/30, 130 00 Praha; T: +420 222 954 098, 
F: +420 266 315 306; E: agentura@sananim.cz 

 MEZINÁRODNÍ PROJEKT             
PRAHA-VÍDEŇPRAHA-VÍDEŇ

           
PRAHA-VÍDEŇ

           

PODPORA 
PŘI VSTUPU NA 
TRH PRÁCE

Občanské sdružení Sananim realizuje projekt 
Praha-Vídeň, Problematika zaměstnávání 

a pracovní integrace osob ohrožených drogovou 
závislostí , který je postaven na spolupráci 
s rakouským partnerem, sdružením Fix und Fertig/
Verein Wiener Sozialprojekte a zkušenostech 
Pracovní agentury o.s.Sananim (PSA). 

Plánovaná spolupráce je orientovaná především na předání know-how rakouských partnerů 
v oblasti sociálního podnikání, resp. sociálních � rem, kterých v Rakousku působí celá řada. 

Pořádáme workshopy pro neziskové organizace, jejichž zaměření se týká jak analýzy legislativních 
a provozně technických podmínek těchto � rem v Rakousku, tak i možnostmi přenosu těchto 
zkušeností, metodik a legislativních podmínek do České republiky a do sociálních � rem, které 
již existují v naší zemi. Rakouští hosté jsou odborníci z praxe, profesionální a přátelští, jejichž 
zkušenosti jsou přínosem a obohacením do práce českých NNO.

Zveme další účastníky , příští workshopy budou pořádány 25.-27.1.2012 a 13.-15.6.2012, jejich náplní 
bude předávání a sdílení zkušeností i vzájemná výměna informací.

http://www.dobrovolnik.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
mailto:agentura@sananim.cz
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kurzyotevřené
výběr z nabídky kurzů neziskovek.cz na září - říjen 2011
13. 9. 2011 Hodnocení pracovního 
výkonu - Pavel Němeček
Mezi manažerské dovednosti patří i hod-
nocení zaměstnanců. Prostřednictvím 
tohoto kurzu můžete získat náměty k vy-
tváření hodnotících kritérií, jejich formu-
lování, jak by měl vypadat hodnotící po-
hovor, a dozvíte se o důležitých vazbách 
na personální procesy. Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=124

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=1&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=132

16. 9. 2011 Jednoduché účetnictví 
neziskových organizací
- Karel Malý
V jednoduchém účetnictví lze účtovat 
opravdu jednoduše. Kurz je určen přede-
vším účetním a ekonomům neziskových 
organizací. Na příkladech účtování v ne-
ziskové organizaci uvidíte celý postup od 
přijetí dokladů až po vyplnění povinných 
výkazů a daňového přiznání. Zvlášť způ-
soby vyúčtování dotací a grantů. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=133

16. 9. 2011 Projektové řízení
- Jan Horký
Získejte ucelený přehled o realizaci pro-
jektů financovaných z Evropského soci-
álního fondu. Seznámíte se se základ-
ními principy finanční kontroly, vedení 
účetnictví a rozpočtování. V procedurál-
ní části se dozvíte, jak na realizaci aktivit 
projektu, dokumentaci, archivaci a také 
nutnou publicitu. Výklad tématu bude 
kombinován s interakcí, diskusí, příkla-
dy z praxe a řešením příkladů. Bližší in-
formace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=172

20. 9. 2011 Plány osobního 
rozvoje zaměstnanců jako nástroj 
motivace, stabilizace a součást 
standardů kvality
- Dana Kovářová
Plán osobního rozvoje se může stát 
efektivním nástrojem personálního říze-
ní. Naučte se, jak jej sestavit a používat, 
a to pomocí tvorby plánů osobního roz-
voje pro své pracovníky, které se stanou 
prostředkem interní supervize a součás-
tí standardu služeb. Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=166

21. - 22. 9. 2011 Příprava projektů 
a psaní žádostí o grant, včetně SF 
EU - Jan Horký
Dvoudenní interaktivní seminář vám 
pomůže orientovat se v obecných zása-
dách projektového řízení, získat základ-
ní přehled a informace o strukturálních 
fondech pro období do roku 2013, osvo-
jit si dovednosti v sestavování projektů 
financovaných ze SF EU. Výklad bude 
kombinován s interakcí, příklady z pra-
xe a řešením modelových příkladů. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=134

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 zau-
jímat svá stanoviska. Využijte etiku v pra-
xi neziskových organizací. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=165

27. 9. 2011 Jednejte s firmami – 
máte jim co nabídnout!
- Pavel Němeček
Firmy a neziskovky se vzájemně potřebu-
jí, proto nechoďte prosit, ale nabízejte, co 
umíte! Kurz je zaměřen na specifika jed-
nání s firemními dárci a budování dlouho-
dobých partnerství. Naučíte se analyzo-
vat své zdroje a definovat protihodnoty, 
které můžete nabízet pro spolupráci s fir-
mami. V modelových situacích si vyzkou-
šíte prezentovat svou organizaci i vyjed-
návání s potenciálním sponzorem. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=136

4. 10. 2011 Internetová 
komunikace – trendy, novinky 
a její využití v rámci PR pro 
neziskovky
- Kateřina Fadljevičová
Podrobně se seznámíte s komunikačními 
nástroji, které nabízí internetová komuni-
kace v dnešní době. Získáte teoretické 
i praktické znalosti pro využití interneto-
vých kanálů v rámci komunikační strate-
gie organizace. Naučíte se být efektivní 
- orientovat se v internetové komunikaci 
a umět si vybrat ty nástroje a komunikač-
ní cesty, které jsou vhodné a využitelné 
právě pro vás a vaši cílovou skupinu. Bliž-
ší informace: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=137

5. 10. 2011 Základy neverbální 
komunikace - Milada Záborcová
Ujasníte si jednotlivé oblasti neverbál-
ního sdělování, vyzkoušíte si svoje do-
savadní zkušenosti z oblasti poznávání 
body language formou testů, hry i video-
tréninku. Poznáte dosavadní mýty a ne-
přesnosti týkající se neverbální komuni-
kace a naučíte se věnovat těm signálům, 
které vám pomohou lépe chápat vaše 
komunikační partnery. Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=171

7. 10. 2011 Dobrovolnictví 
v sociálních službách
- Jiří Horecký
Především managementu sociálních 
služeb je určen kurz, v němž získáte zá-
kladní znalosti o podmínkách dobrovol-
nictví v ČR a návod, jak získat kvalitní 
dobrovolníky, a udržet si je, jak vybrat 
a zorganizovat dobrovolnické progra-
my a jak využít dobrovolnictví pro zvý-
šení dobrého jména organizace. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=139

11. 10. 2011 Dokumentace 
v sociálních službách podle 

Standardů kvality sociálních 
služeb - Jana Sladká Ševčíková 
(AKREDITACE MPSV)
Pomůžeme vám zorientovat se ve stá-
vající formě a nastavení systému vedení 
dokumentace sociální služby. Porozumí-
te povinnostem pro vedení dokumenta-
ce dle zákona o sociálních službách a zá-
kona o ochraně osobních údajů. Budete 
schopni vytvořit životaschopný systém 
manažerského informačního prostředí. 
Bližší informace: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=140

12. 10. 2011 Komunikace 
s klientem v poradenství
- Jana Sladká Ševčíková 
(AKREDITACE MPSV)
Především pracovníkům sociálních slu-
žeb registrovaným v systému sociál-
ních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 
je určen seminář, který pomůže nalézt 
nejvhodnější formu řízeného individuál-
ního rozhovoru, orientovat se při identi-
fikaci klientova problému a v užívaných 
psychologických metodách, např. tech-
nice kognitivně-behaviorální terapie, 
systematickém dotazování apod. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=141 n

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

www.tatojaknato.cz

„Tati, pomůžeš mi s úkolem?“
„Nemám čas.“
„Dostal jsem pětku…“
„Tak si ji koukej opravit, rozumíš!?“

O TÝDEN (NEBO ROK) POZDĚJI:
„Tati, pomůžeš mi s úkolem?“
„Nemám čas.“
„Dostal jsem pětku…“
„Tak si ji koukej opravit, rozumíš!?“

O TÝDEN (NEBO ROK) POZDĚJI:
„Tati, pomůžeš mi s úkolem?“
„Nemám čas.“
„Dostal jsem pětku…“
„Tak si ji koukej opravit, rozumíš!?“

O TÝDEN (NEBO ROK) POZDĚJI:
„Tati, pomůžeš mi s úkolem?“
„Nemám čas.“
„Dostal jsem pětku…“
„Tak si ji koukej opravit, rozumíš!?“

PO VYSVĚDČENÍ:
„Tati, vysvědčení.“
„Už? Nech to na kredenci.“
„Nevím, co mám dělat.“
„Však ty na něco přijdeš. Máš prázdniny, ne?“
„Skončil jsem devítku, tati.“
„No vidíš, jak to uteklo!“
„Jenže ty pětky jsem si neopravil…“

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=124
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=132
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=133
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=172
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=166
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=134
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=165
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=136
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=137
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=171
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=139
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=140
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=141
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index
http://www.neziskovky.cz/
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.tatojaknato.cz
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kalendář        akcí
V. den s řeholnicemi pro seniory
Kdy: 10. 9. 2011
Kde: klášter Školských sester de Notre 
Dame v Hradci Králové
Pořadatel: Biskupství královéhradecké 
- Diecézní centrum pro seniory
Program: 10.00 - Mše svatá - hlav-
ní celebrant P. Mgr. Jan Kunert,  
11.00 - Prezentace: Obřady uvedení 
do zasvěceného života, 12.00 - Mod-
litba Anděl Páně a oběd, 13.00 - Před-
náška: O zasvěceném životě; kláš-
terní kvíz v terénu, 15.00 - Klášterní 
Párty, 16.00 - Zakončení společnou 
modlitbou nešpor. Více informací:  
http://www.dcshk.cz

Týdny duševního zdraví
Kdy: 15. 9. – 31. 10. 2011
Kde: Nymburk
Pořadatel: Fokus, o.s. Mladá Boleslav, 
středisko Nymburk
V rámci této akce, kdy se můžete se-
známit hned první den na Náměs-
tí Přemyslovců u informačního stán-
ku s pořadatelem (nebo využít jeho 
Dnu otevřených dveří koncem měsí-
ce září), se vám nabízí také možnost 
zhlédnout představení v rámci Hudeb-
ně divadelního dne pod hradbami, fil-
mové projekce a výstavy výtvarných 
prací klientů o.s. Fokus. Více informací:  
http://www.fokus-mb.cz/akce

Blue Effect Unplugged
Kdy: 16. 9. 2011
Kde: Hotel Růže, Český Krumlov
Pořadatel: KAOS o.s.
Akustické vystoupení na terase hotelu 
Růže, které se v případě nepříznivého 
počasí bude konat ve vnitřních prosto-
rách. Během akce pivo i občerstvení za 
příznivé ceny. Cena: 230,-/280,-. Více 
informací: http://www.kaos.cz

A.C.T.O.R. workshop
Kdy: 22. - 23.9.2011
Kde: Studio Citadela - Praha
Pořadatel: Studio Citadela
A Crazy Tour of Reason! Série tvůr-
čích dílen zaměřených na rozvoj ryt-
mických, pohybových dovedností 
a improvizace v prostoru. Program 
se koná v rámci evropského projek-
tu A.C.T.O.R za účasti skupin psychi-
atricky nemocných pacientů - herců 
z Itálie, ČR a Polska. Více informací:  
http://www.bohnickadivadelni.cz

Doprovodný program na veletrhu 
FOR ARCH 2011
Kdy: 23. - 24.9.2011
Kde: Výstaviště Letňany
Pořadatel: PORSENNA o.p.s
Během dvou dnů budete mít možnost 
zhlédnout semináře Pasivní domy 
– standard současnosti, nezbytnost  

budoucnosti I. (přednáší akad. arch. 
Aleš Brotánek), Martin Jindrák pře-
dá zkušenosti ze sedmiletého bydlení  
a využívání systémů technické-
ho zabezbečení budov v energetic-
ky pasivní dřevostavbě, Ing. Dalibor  
Skácel přednese o významu termic-
kých solárních systémů pro pasivní  
domy, poradce Sítě center pasivní-
ho domu Ing. Michal Čejka vás se-
známí s ekonomickým hodnocením 
provozu pasivního domu. Seminář na  
téma Pasivní domy - standard sou-
časnosti, nezbytnost budoucnos-
ti II. představí další čtyři odborníky,  
(Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch.  
David Křeček, Mgr. Stanislav Paleček, 
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.). Více infor-
mací: http://www.porsennaops.cz/
cs/o-p-s/aktuality/forarch/

Hrajeme si celá rodina  
na Stezce zdraví
Kdy: 23. 9. 2011, 16 - 18 hod.
Kde: Brno – Mokrá Hora
Pořadatel: EkoCentrum Brno
Zajímavý a pestrý program pro rodi-
če a děti s představeními pohádek 
loutkového Dřevěného divadla, hrami  
a soutěžemi v podzimní přírodě pro  
děti i jejich rodiče. V informačním 
stánku a obchůdku EkoCentra Brno 
najdete mimo jiné také ekologicky  
šetrné výrobky. Akce se koná v rám-
ci Brněnských dnů pro zdraví ve spo-
lupráci s Dětským lesním klubem Sý-
korka. 
Více informací: http://www.ecb.cz

Kabaret Artaud
Kdy: 24. 9. 2011
Kde: Divadlo Kampa - Praha
Pořadatel: Studio Citadela
Veřejné work-in-progress vystoupení 
Bohnické divadelní společnosti (BDS). 
Ochutnávka z připravované celove-
černí inscenace v rámci evropského 
setkání divadelních souborů handi-
capovaných A.C.T.O.R. ARTAUD LE 
MOMO?! BDS připravuje další ze svých 
nekonvenčních inscenací v premiéře 
na listopad, kdy soubor oslaví 20 let 
činnosti. Rezervace vstupenek: www. 
divadlokampa.cz. Více na: http://www.
bohnickadivadelni.cz

Filmový festival Spokojeného 
domova - moudrost očima stáří
Kdy: 7. - 8.10.2011
Kde: Mnichovo Hradiště - kino Saturn
Pořadatel: Občanské sdružení Spokoje-
ný domov
Akce pro všechny generace přiblíží krá-
su a moudrost stáří na filmovém plát-
ně široké veřejnosti. Kromě projekce 
českých i zahraničních filmů o stáří  
a o seniorech se můžete těšit na bese-
du a autogramiádu s herečkou Květou 
Fialovou a další doprovodný program. 
Pro podrobnosti sledujte naše interne-
tové stránky nebo časopis Spokojený 
senior. Více informací: http://www.
spokojeny-domov.cz

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

Minimální   náklady

Vybrané služby 
bez poplatků

Bezplatné vedení účtu 
po celou dobu

Zvýhodněné 
elektronické bankovnictví

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Maximální výhody.
Postkonto 
Neziskový sektor
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CO versus JAK - nejen 
obsah, ale i forma

Podle výzkumů vnímavosti člověka ke 
sdělované informaci a způsobům jejího 
přenosu zaujímá v dešifrování celkové 
výpovědi našich komunikačních partne-
rů část zastoupená slovy jen přibližně asi 
7 % z celkové percepce. Mnohem vníma-
vější jsme ke skutečnostem, JAK je nám 
obsah sdělován, přičemž technika mlu-
veného projevu, barva hlasu, melodie 
větných konstrukcí, tempo řeči, srozu-
mitelná výslovnost nebo začlenění pauz  
a zohlednění prostoru pro další účast-
níky rozhovoru tvoří až třetinu toho, jak 
přijímáme slovní sdělení a reagujeme na 
něj během vzájemné interakce.

Od paralingvistiky 
k body language

Čemu náleží zbývající část, jejíž po-
měr v rámci vzájemného předávání in-
formací přesáhl s přehledem polovinu 
z testovaného „rozpočtu“ naší pozor-
nosti, kterou během procesu výměny  
a sdělování informací věnujeme našim 
komunikačním protějškům? Odpověď 
nám skýtá řeč těla, „body language“, jak 
čteme v odborných příručkách, oblast 
tzv. neverbální komunikace, k níž přičí-
táme i výše zmíněné paralingvální pro-
středky hlasového výrazu a kvality řečo-
vého projevu.

Neverbální 
komunikace v praxi

Potřebujete zaujmout publikum při 
prezentaci vašeho příspěvku během dů-
ležité porady? Zajímá vás, co si o vás do-
opravdy myslí váš komunikační partner 
či jakou věnuje pozornost vámi předáva-
nému sdělení? Setkali jste se v zahraničí 
s gesty či projevy mimiky, které mohou 
být od našeho prostředí diametrálně od-
lišné či jinak akceptované a interpretova-

né? Anebo jen potřebujete odhadnout, 
zda kupříkladu váš potomek skutečně 
nezamlčuje či nezamlžuje vámi dotazo-
vanou skutečnost v bláhové naději, že 
pro vás jeho drobná lež zůstane i nadále 
neodhaleným tajemstvím?

Co na nás neprozradí slova, to za nás 
bez ohledu na naše chtění často udě-
lá řeč těla. Její postupné rozpoznávání  
a interpretování nám neumožní ovlivnit 
beze zbytku naše vystupování, ale může 
prokázat dobrou službu při našem roz-
hodování, pracovních krocích i v soukro-
mém životě.

Znát znamená výhodu 
lépe rozumět

Oblasti našeho mimoslovního sdělo-
vání zkoumá v případě držení a postojů 
těla posturologie. Ve sféře komunikace 
dotykem optika. O výhodách i nevýho-
dách rozmístění účastníků v prostoru 
nás poučí proxemika. Zhodnocení vý-
razů obličeje lépe poznáme při studiu 
mimiky. Gestika nám dopředu slibuje 
poučení o podobách a významu gest  
a pohybů.

Smyslem poznávání a odhalování po-
dob neverbální komunikace však není 
klasifikace jejích jednotlivých složek  
a oblastí. Cílem bližšího seznámení s tou-
to zajímavou sférou čítající až 93 % naší 
sociální komunikace je pro většinu z nás 
- při vědomí velmi široké škály mimo-
slovního sdělování - zejména rozšíření 
kompetencí při budování vlastních před-
pokladů a východisek našich příštích 
vstřícných a přínosných rozhovorů, pre-
zentací či třeba jen zkvalitnění naslou-
chání druhým. A tudíž i lepší porozumě-
ní komunikačním partnerům a ostatně  
i sobě. Vždyť i v situacích, kde nevypo-
vídáme slovy, vypovídáme stále a stejně 
mnohé především sami o sobě.

pHdR. milada záboRCová, pH.d.
lektoRka neziSkovek.Cz

Lépe rozumět? Jde to i beze slov
aneb K čemu nám slouží 
neverbální komunikace

slov
níček

Verbální komunikace – 
proces vyjadřování a sdě-
lování myšlenek pomocí 
konvenčního jazykové-
ho znaku (slovo, symbol), 
k němuž je vázán konkrét-

ní význam; komunikace užívající artikulova-
nou řeč tvořenou hláskami, slovy a větami.

Neverbální komunikace – soubor vědo-
mě i nevědomě vysílaných mimoslovních 
komunikačních signálů, kterými jsou vyjád-

řeny pocity, emoce, rozpoložení, prožitky či 
myšlenky účastníků komunikace.n

iluStRační foto: aRCHiv RedakCe

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. je absolventkou 
FF UK v oborech český a francouzský jazyk, s roz-
šířeným studiem pedagogiky a psychologie pro 
učitele.

Od roku 2002 se věnuje pedagogické a před-
náškové činnosti, zabývá se interdisciplinárním 
pojetím sociálních otázek v literatuře a filozofii, 
vzájemnými průsečíky literatury a výtvarného 
umění i oblastí komunikačních dovedností.

V současné době aktivně působí v oblasti stře-
doškolského vzdělávání, pořádá přednášky a ško-
lení pro veřejnost, mládež i seniory a lektoruje semináře zaměřené na 
verbální i neverbální komunikaci, prezentační dovednosti a zvládání pro-
blematických situací v komunikačním procesu.

Skupina ČEZ odebírá i v letošním 
roce osobní a pracovní pomůcky 
pro své zaměstnance z firem, 
které mají status chráněných 
dílen, což jsou provozy, jejichž 
zaměstnanci patří z více než 
poloviny k osobám se zdravotním 
postižením. V první polovině 
tohoto roku nakoupil ČEZ od 
těchto subjektů zboží za více než 
1 milion korun, za poslední 4 roky 
to činí už bezmála 13 milionů 
korun. Společnost dlouhodobě 
podporuje zaměstnanost 
tělesně postižených občanů 
také významnými dodávkami 
vybraných druhů elektroodpadu. 
Od roku 2006 ho energetici 
chráněným dílnám předali k 
dalšímu zpracování a využití 
bezmála 20 tun. 

Z chráněných dílen nakupuje spo-
lečnost ČEZ Logistika ze Skupiny ČEZ 
nejen ochranné a pracovní pomůcky, 
ale i elektromateriál, nástroje a nářadí, 
což mění vžitou představu, že chráně-
né dílny jsou schopny produkovat pou-
ze technologicky jednoduché výrobky  
s relativně velkým podílem ruční práce. 

Největším dodavatelem se statusem 
chráněné dílny zůstává výrobní druž-
stvo VKUS Frýdek – Místek. „Dodává 
zejména zateplené ochranné pracov-
ní obleky, např. montérky, kombinézy, 
vesty, bundy a kalhoty. Současně je 
výrobcem pracovních triček a letních 
i zimních čepic,“ uvádí Zina Maarová, 

specialista nákupu společnosti ČEZ Lo-
gistika ze Skupiny ČEZ. Kolekce přitom 
musí respektovat vedle účelnosti i jed-
notný vizuální styl společnosti a firem-
ní barvy. 

Sortiment odebíraného materiálu  
z chráněných dílen není zúžen pouze 
do oblasti pracovního oblečení. Od spo-
lečnosti H. F. PROFI se sídlem v Chrudi-
mi se dlouhodobě odebírá ruční nářadí, 
např. brusný materiál, pilníky, šroubo-
váky či různé druhy vrtáků. V menších 

objemech je H. F. PROFI dodavatelem 
také elektrického ručního nářadí či 
brašny pro elektromontéry. 

S chráněnými dílnami v rámci Sku-
piny ČEZ úzce spolupracuje také spo-
lečnost ČEZ Distribuční služby. Dodává 
jim vybrané druhy elektroodpadu, jehož 
další zpracování a využití skýtá chráně-
ným dílnám pracovní příležitosti i urči-
tý zisk z prodeje těchto surovin. „Sorti-
ment odběrů je široký a odvíjí se i od 
prostorových, technických a personál-
ních možností konkrétního odběrate-
le,“ vysvětluje Pavel Marek, specialista 
EMS společnosti ČEZ Distribuční služ-
by. „Jedná se často např. o vyřazenou 

měřící techniku, kabely, pojistky, elek-
troniku, monitory, klávesnice a mobil-
ní telefony. Spolupráci s těmito subjek-
ty jsme nastartovali v roce 2006, kdy 
jsme do chráněné dílny Charity Opava 
předali 1,2 tuny vybraných druhů elek-
troodpadu.“ 

Od roku 2010 jsou odběrateli i chrá-
něné dílny společnosti ECO-RETEL  
z Mladé Boleslavi, která působí v střed-
ních a východních Čechách. V loňském 
roce tento partner odebral zhruba  
1,8 tun elektroodpadu. Nedávno ČEZ 
navázal spolupráci i s chráněnou dílnou 
OS TRIANON z Českého Těšína, která 
projevila zájem o elektroinstalační ma-
teriál z oblasti Karviné, Třince, Havířova 
a Frýdku – Místku.

Postupně chce ČEZ tento způsob 
podpory tělesně postižených občanů 
rozšířit i v dalších lokalitách. 

ladiSlav kříž, mluvčí čez
iluStRační foto: čez

ČEZ spolupracuje  
s chráněnými dílnami

Také to dobře znáte? Setkáte se s někým neznámým a již od prvního 
okamžiku pocítíte ničím zdánlivě nepodložený záchvěv sympatie. Nebo 
vás v jiném případě osoba, s níž vstupujete třeba i každodenně do 
kontaktu, rozčiluje čímsi, co nedokážete ani správně identifikovat, a to 
i přesto, že slovům vašich rozhovorů nelze vlastně nic vytknout. Anebo 
vám imponuje z neznámých důvodů hlas v telefonu, jenž působí vstřícným 
a příjemným dojmem vzbuzujícím důvěru daleko dříve než spatříme tvář 
volajícího. A může to být i přesně naopak…
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15. 9. 2011 International Visegrad Fund
Standardní granty
Oblast podpory: kultura, vzdělávání, volný čas, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1854
Kontakt: smallgrants@visegradfund.org; +421 2 59 
20 38 11
Adresa: Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava

30. 9. 2011 Purkyňova nadace
PURKYŇOVA NADACE vyhlašuje VI. kolo otevře-
ného grantového řízení pro výnos z prostředků 
Nadačního investičního fondu (NIF) v programu 
PAMÁTKY A OBČANÉ
Oblast podpory: ochrana nemovitých památek
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3056 
Kontakt: purknadace@seznam.cz; 416 591 552
Adresa: Slatina 11, 410 02 Lovosice 2

průběžná uzávěrka
Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené 
mozkovou obrnou
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; http://www.duhatu.cz 
Adresa: kpt. Jaroše 324, 541 01 Trutnov

průběžná uzávěrka
Nadační fond Veolia
Environnmentální projekty
Oblast podpory: životní prostředí
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2834
Kontaktní osoba: Jan Dolínek 
Kontakt: jan.dolinek@nfveolia.cz; 222 321 648
Adresa: Pařížská 11, 110 00 Praha 1

Finanční 
dar

Jsme nezisková organizace, obecně 
prospěšná společnost (dále jen „OPS“), 
vedoucí podvojné účetnictví. V prosin-
ci loňského roku obdržela naše společ-
nost od nadačního fondu dle darovací 
smlouvy, uzavřené podle § 628 a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, 
peněžní dar v hodnotě 50 000 Kč. Dle 
smlouvy se obdarovaný zavazuje pou-
žít tento dar výhradně k tomuto účelu: 
úhrada vnitřních úprav v bytě určeném 
pro chráněné bydlení. Po provedení 
prací převedl dárce dar přímo na účet 
zhotovitele. Konečná faktura byla na 
částku 50 133 Kč. OPS doplatila zho-
toviteli zbytek v hotovosti, tj. 133 Kč.
Může OPS o tomto daru účtovat jako 
o daru finančním, přestože jí částka ne-
prošla ani pokladnou, ani bankou?
Musí OPS účtovat o technickém zhod-
nocení zhodnocení, když je ve smlou-
vě uvedeno slovo „úprav“, přestože 
po předchozím dotazu na příslušném 
staveb. úřadě bylo odpovězeno, že po-
kud se nebude v bytě hýbat s nosnými 
příčkami, nemusí být tyto práce staveb. 
úřadu oznamovány.

Odpověď:
Postup nadačního fondu není neob-
vyklý. Dárce si tak zabezpečuje, že dar 
bude skutečně použit na jím stanove-
ný účel. Aby bylo možné účetní případ 
správně zaúčtovat, je nutné nejprve 
jednoznačně určit jeho právní povahu. 
Doporučujeme vyžádat si od zhotovi-
tele podrobný rozpis prací, které byly 
realizovány. Na základě tohoto rozpisu 
provedete posouzení, zda se jednalo
a) o opravu ve smyslu ustanovení § 32 
odst. 2 písm. a), vyhlášky č. 504/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účet-
ní jednotky, u kterých hlavním předmě-
tem činnosti není podnikání, pokud úč-
tují v soustavě podvojného účetnictví, 
nebo
b) o technické zhodnocení nemovité-
ho majetku dle ustanovení § 8 odst. 6 
vyhlášky jmenované v bodě a).

Současně neuvádíte, kdo byl příjem-
cem faktury od zhotovitele prací, 
tj. kdo byl na faktuře uveden jako od-
běratel. 

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/

Komoditní fondy 
Ceny komodit v posledních měsících lá-
mou historická maxima. Jednu z cest, jak 
na tomto trendu vydělat, představují ko-
moditní fondy. Komodity jsou běžným in-
vestorům zpravidla nedostupné a fondy 
jsou snadnou volbou pro ty, kteří nechtě-
jí své portfolio spravovat sami. Komodi-
ty těží z toho, že svět neustále bohatne, 
a tím více spotřebovává. Světová produk-
ce ale není schopna poptávku flexibilně 
pokrýt, a tak ceny komodit stoupají. Ten-

to trend je nepříjemný pro spotřebitele, 
ale pro toho, kdo do komodit investuje, je 
to naopak rajská hudba. Komoditní fon-
dy jsou vhodným doplňkem tradičních 
investičních nástrojů. Člověk, který chce 
investovat alespoň 3 roky, je ochoten 
podstoupit větší kolísání hodnoty fondu, 
ale zároveň očekává atraktivní výnosy, by 
měl komoditním fondům věnovat pozor-
nost.

inG. maRtin kuJal, Cfa, 
inveStiční ředitel J&T INVESTIČNÍ 

SPOLEČNOST, a.S. 

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.
Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete na: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy

partner rubriky

a) v případě, že se jednalo o opravu, navrhujeme tyto účetní zápisy:
účetní případ: Kč/MD/D
1. sepsání darovací smlouvy neúčtuje se
2. převzetí prací provedených bytě vaší OPS od zhotovitele 
(mělo by to být na základě písemného protokolu) 50 133/378/321
3. přijetí darovaných služeb prostřednictvím vaší OPS od zhotovitele 
(mělo by to být na základě písemného protokolu)  50 000/321/682
4. náklady na opravy a údržbu hrazené z prostředků OPS 133/511/378
5. úhrada doplatku na účet zhotovitele z účtu v bance OPS 133/321/221

b) pokud by dodané práce měly charakter technického zhodnocení, pak navrhujeme tyto zá-
pisy:
účetní případ: Kč/MD/D
1. sepsání darovací smlouvy  neúčtuje se
2. převzetí prací provedených bytě vaší OPS od zhotovitele 
(mělo by to být na základě písemného protokolu)  50 133/042/321
3. přijetí daru na pořízení technického zhodnocení vaší OPS od 
zhotovitele (mělo by to být na základě písemného protokolu) 50 000/321/901
4.  zařazení majetku do užívání v pořizovací ceně  50 133/021/042
5. úhrada doplatku na účet zhotovitele z účtu v bance OPS 133/321/221
6. odpisování majetku během užívání např. ze zvýšené vstupní ceny 
o 50 133 Kč, tj. o technické zhodnocení bytu, dle odpisového plánu OPS 30/551/081

V případě, že příjemcem faktury tj. na faktuře je uveden jako odběratel nadační fond, lze na-
místo účtu 321 použít účet 379-Jiné ostatní závazky.
V každém případě by vaše OPS měla mít k dispozici 1 výtisk originálních dokladů o provedené 
dodávce včetně smlouvy se zhotovitelem, pro případ reklamace dodávky v záruční lhůtě. 

blažena petRlíková,
SpolupRaCovniCe nakladatelStví WolteRS kluWeR a čaSopiSu uneS

Nechte to na nás
Neziskové organizace jsou v naší společnos-
ti pro to, aby se zcela věnovaly činnosti, pro 
kterou byly založeny. Neziskový sektor je ale 
často zavalen takovým množstvím adminis-
trativy, že své základní poslání musí plnit s na-
sazením všech sil. Ty si ale může ušetřit!

Informační středisko Mikuláš přichá-
zí s novým projektem Pomocná ruka 
NNO, jehož cílem je přenést tíhu admi-
nistrativních úkonů a interního chodu 
neziskových organizací na své odbor-
níky.
Pomocná ruka NNO nabízí odborné 
konzultace a asistenci všem organiza-
cím neziskového sektoru bez ohledu na jejich 
zaměření.
Svým klientům nabízí:
- vedení účetní agendy včetně poradenství
- vedení mzdové a personální agendy včetně 
poradenství
- vedení daňové agendy včetně poradenství

- zajištění právního poradenství a konzultací
- administrativní provoz neziskové organizace
- zajištění práce statutárního orgánu
- interní dispoziční prostory, sídlo společnosti
- elektronickou správu dokumentace

Veškeré informace o projektu najdete na 
http://www.mikulasops.cz

Informační středisko Mikuláš o.p.s. (ISM) je 
partnerem Asociace veřejně prospěš-
ných organizací (AVPO) a členům nabízí 
v projektu Pomocné ruky NNO slevy od 
30 % na nabízené služby a řadu dal-
ších bonusů, spojených se zajištěním 
transparentního obrazu neziskové or-
ganizace dle idejí AVPO.

ISM je nezisková organizace, jejímž poslá-
ním je podpora subjektů zapojených v sys-
tému náhradní rodinné péče. Mezi její hlav-
ní cíle patří rozvoj náhradních rodičů a dětí 
v jejich péči, ale také podpora informovanosti 
a provázanosti neziskových organizací a ve-
řejnosti.

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=1854
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3056
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3104
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2834
mailto:smallgrants@visegradfund.org
mailto:purknadace@seznam.cz
mailto:spol_duha@volny.cz
http://www.duhatu.cz
mailto:jan.dolinek@nfveolia.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
http://www.neziskovky.cz/kurzy
http://www.mikulasops.cz
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Nadace Auxilia
vyhlašuje otevřené grantové řízení na rozdělení fi nančních prostředků

z výnosů nadačního jmění (NIF)

výzva roku 2011
 téma: 

PODPORA PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LIDÍ Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na co můžete žádat fi nanční příspěvek?
Nadační příspěvky jsou účelově vázány na profesní vzdělávání ve formě šestidenního vzdělávacího programu 
seminářů s názvem Prosaďte se s noblesou! - 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.

Obsah a harmonogram vzdělávacího 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

V jaké výši budou nadační příspěvky udělovány? 
V rámci výzvy roku 2011 bude rozděleno celkem 100 000,- Kč.
Výše přiděleného nadačního příspěvku bude 10 000 Kč na organizaci tj. 2/3 celkové částky za vzdělávací 
program. Zbývající částku tj. 5000 Kč (1/3) hradí organizace jako kofi nancování z vlastních zdrojů.

Termíny:
Uzávěrka výběrového řízení je 30. září 2011.• 
Pro přijetí žádosti je rozhodující datum na poštovním razítku a datum doručení žádosti v elektronické • 
podobě. 
Nadace telefonicky nebo e-mailem bude informovat vybrané příjemce řízení nejpozději do 15. října 2011 • 
a následně zveřejní výsledky na webových stránkách nadace.
Nejpozději do 20. října 2011 nadace uzavře s příjemci nadačního příspěvku smlouvy.• 
Vzdělávání začíná 1. listopadu 2011 a proběhne nejpozději do konce roku 2011.• 
Do 31. ledna 2012 zašlou nadaci závěrečnou zprávu ve formě hodnocení kurzu (na formuláři zaslané • 
příjemcům elektronickou poštou).

Bližší informace a formuláře naleznete na http://www.auxilia.cz/nif.htm

http://www.auxilia.cz/nif.htm
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Pomohlo. Ráda s námi prodloužila spolu-
práci reklamní agentura, která byla nad-

šena, že „jejich“ televizní spot vyhrál. Připravili 
jsme nové plakáty, nový rozhlasový spot, a po-
kud bude Česká televize i nadále naším medi-
álním partnerem, tak bychom vytvořili i novou 
televizní reklamu.

Z pohledu získávání financí je sice stále 
s dárcovstvím problém, protože tradice mece-
nášství a dárcovství byla v této zemi na čtyři-

cet let přerušena. Při psaní žádostí ale uvádíme, že jsme v Žihadle získali 
1. místo za TV spot, a myslím, že to pomáhá, i když se to vítězství a jeho 
dopad nedá vyčíslit. Byl to pro nás velký úspěch a určitě se přihlásíme do 
soutěže znovu.

eva katRušáková,
ředitelka CelÉ čeSko čte dětem 
(vítěz kateGoRie televizní Spot) 

„Žihadlo“ jsme hned v kavárně vystavili. 
Zvědaví zákazníci zjišťovali, co je to za 

soutěž, čímž jsme si udělali také reklamu.
Pozitivní vliv mělo ocenění i dovnitř organiza-

ce. Obecně zaměstnanci – zdraví i ti s handica-
pem - byli díky tomu více pyšní na firmu. Soutěž 
nám pomohla i ve vztahu k ministerstvu práce 
a sociálních věcí, pod jehož operačním progra-
mem běží dotace na provoz kavárny. 

S partnerskou agenturou stále spolupracuje-
me a připravujeme další PR aktivity.

mGR. Jakub knězŮ,
ředitel StaRtuJeme, o.p.S. 

(vítěz kateGoRie RozHlaSovÝ Spot)

Ocenění sociální kampaně OtevrenoSenio-
rum.cz nám v loňském běhu soutěže Žiha-

dlo 2010 přineslo jistou dávku pozornosti médií 
a následně i partnerů. Sami jsme „žiha-
dlo“ s potěšením v průběhu roku zmiňo-
vali v řadě tiskových sdělení. Cena je sa-
mozřejmě nezanedbatelná i pro reklamní 
agenturu jako jeden z benefitů spolupráce 
s neziskovkou. Má-li se podařit zviditelnění chari-
tativní reklamy na veřejnosti, vydáváme se všich-

ni na svého druhu dobrodružnou a spletitou cestu…“
mGR. david šouRek,

ředitel diakonie čCe 
(vítěz kateGoRie tištěná Reklama)

Každé ocenění je pro nás především 
velkou psychickou vzpruhou. Osvě-

ží a motivuje do další práce nejen nás, ale 
i všechny partnery, kteří se s námi na tvorbě a 
realizaci reklamní kampaně podílejí. Spolupráce 
s nimi je pak hladší a stabilnější a to je pro nás 
nesmírně důležité. 

Další pozitivní věcí, kterou vítězství v této sou-
těži přineslo nám i partnerům, je rozhodně zvidi-
telnění před veřejností a hlavně mezi odborníky. 

A konečně: pokud se v souvislosti s cenou mluví i o samotném projektu, 
nemůžeme si přát více.

maRtin tybuReC,
kooRdinátoR SbíRky Skutečná pomoC, 

člověk v tíSni, o. p. S. 
(vítěz kateGoRie inteRnetovÝ pRoJekt)

vloni jste zvítězili v soutěži o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu 
Žihadlo 2010. Pomohlo vám toto ocenění nějak ve vaší činnosti?anketa

vypisuje 1. kolo výběrového řízení na udělení nadačních příspěvků

pro projekty přijaté do Nadačního programu roku 2012..

Tématické okruhy pro přihlášky :
1. Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů.
2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo
     kdykoliv v minulosti souvisely.
3. Osvětová a publikační činnost související s tématikou hornictví, hornické 
     historie a geologie.
4. Podpora kultury v regionu i mimo něj.

Projekty zpracované podle „Zásad pro poskytování nadačních 
příspěvků“ spolu s vyplněným formulářem přihlášky do výběrového řízení 
podle výše uvedených zásad  spolu s uvedením záměrů a cílů projektu 
a závazným rozpočtem musí být doručeny nadaci v jednom výtisku do 
termínu

  15. října 2011
  na adresu:
  Nadace LANDEK Ostrava
  Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava
  nebo elektronickou poštou na adresu
  nadace.landek@okd.cz

„Zásady pro poskytování nadačních příspěvků“ a závazné formuláře 
přihlášky do výběrového řízení je možno získat v sídle nadace, případné 
upřesňující informace a podrobnosti na telefonních číslech 596 262 228  
a  604 168 008, nejlépe však na internetových stránkách nadace

www.volny.cz/nadace-landek

Výsledek výběrového řízení zveřejní nadace po ukončení výběrového řízení. 
Správní rada, která rozhoduje o výsledku výběrového řízení a přijetí projektů
do Nadačního programu příslušného roku,  nevrací přihlášené projekty 
a rovněž nesděluje důvody nepřijetí projektu.

NADACE 
LANDEK 
OSTRAVA Ve dnech 18. - 20. října 2011

proběhnou v Praze DNY LOBBINGU

jednodenní konference „Umění prosadit se“• 
workshopy a exkurze do poslanecké sněmovny• 
praktické tréninky• 

V průběhu tří dní vystoupí se svými příspěvky a přednáškami specialisté 
na oblast prosazování a hájení zájmů a s ním spojené oblasti jako je etika, 
fundraising, budování značky organizace, umění oslovit aj. 

Cíle projektu:
Posílení dovedností účastníků, aby v běžné praxi byli schopni • 
transparentně hájit zájmy vlastní organizace a jejich členů.
Sdílení zkušeností a know-how a obohacování účastníků • 
i o mezinárodní pohled na danou problematiku (z USA a Polska).
Zvyšování kompetencí neziskových organizací.• 
Přispění k profesionalizaci neziskových organizací, jelikož • 
profesionálně vedené NO jsou silnými a stabilními partnery pro ostatní 
sektory – veřejný a podnikatelský.

Pořadatelé: Neziskovky.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací
Termín: 18. – 20. října 2011
Místo konání: Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1

Přihlašování na DNY LOBBINGU je možné od 8. září 2011.
Více informací na www.neziskovky.cz

Podporují:

mailto:nadace.landek@okd.cz
http://www.volny.cz/nadace-landek
http://www.neziskovky.cz
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Stále žijete v Plzni. Nenapadlo 
vás přiblížit se Praze?

Vždyť Pražané říkají, že Plzeň je 
předměstím Prahy. Narodil jsem se 
v Chebu, do 24 let jsem žil v Karlo-
vých Varech, do roku 1993 v Soko-
lově a v roce 1994 jsem získal byt 
od Západočeské univerzity, který 
jsem právě opustil. V Plzni jsem si 
našel nový byt, nechci město opouš-
tět, mám zde řadu sociálních vazeb. 
Tehdy jsme se ženou založili tzv. ví-
kendové manželství. Moje paní je zu-
bařka, na Sokolovsku má svůj obvod, 
své pacienty a nechtěla se stěhovat.

A manželství to neuškodilo?
Stále funguje a příští rok spolu bu-

deme už 30 let.

Co vás motivovalo k tomu 
věnovat se právům?

Nic. Už ve čtvrté třídě základní 
školy jsem se rozhodl, že budu stu-
dovat kunsthistorii a obecné dějiny 
na filosofické fakultě. Jenomže mám 
problém - nedělám, co mě nebaví. 
Na gymnáziu jsem se neučil fyziku, 
chemii ani ruštinu a měl z nich troj-
ky. Třídní profesorka se sešla s  ma-
minkou a obě dámy se domluvily, že 
nemám šanci dostat se s takovým 
prospěchem na filosofickou fakultu, jedině na prá-
va. Úporně jsem se bránil, ale ony mě ukonejšily, že 
budu moci po roce přestoupit. Jenomže jsem také 
konzervativní a na právnické fakultě jsem zůstal až 
do konce. Právo mě začalo bavit a po studiích jsem 
nastoupil jako právník na šachtu.

Nikdy jste nechtěl dělat advokacii?
V dole v Sokolově bylo 5 tisíc zaměstnanců  

a 2 právníci. Člověk se musel naučit mluvit tak, aby 
mu rozuměli inženýři i dělnice z briketárny. Ten, kdo 
měl právní problém, mohl přijít a dostal něco jako prv-
ní pomoc. Možná proto o mně studenti vždy říkali, že 
tomu, co přednáším, perfektně rozumí. Podnikového 
právníka jsem dělal do roku 1990 a často jsem chodil  
i k soudu. Jezdil jsem také na arbitráže po celé re-
publice od Plzně po Bánskou Bystrici. Když vznikla  
v 90. letech Komora komerčních právníků, která se 
posléze sloučila s Advokátní komorou, figuroval jsem 
nějaký čas i v komerční sféře, ale pak jsem usoudil, 
že mě to nebaví. V roce 1991 jsem nastoupil do 
Ústavu státu a práva na pozvání profesora Knapa. 
To mně ohromně vyhovovalo. Člověk si čte, píše, ob-
čas jede na nějakou konferenci. Jsem velký introvert  
a vystupovat na veřejnosti pro mě nebylo nic jedno-
duchého. 

Proč jste tedy odešel do Plzně?
Zlákal mě první děkan plzeňské fakulty Vladimír 

Balaš, ale právě kvůli trémě to bylo pro mě velké di-
lema. Vláďa říkal, ať si vezmu nějaký výběrový před-
mět, kam se přihlásí nejvýše 20 lidí, a tím se otrkám. 
Vzal jsem si tedy výběrový předmět a přihlásila se 

třetina ročníku. První semestr jsem stál za katedrou 
a pevně se jí držel, aby nebylo vidět, jak se mi třesou 
nohy a ruce.

A co filosofie? Nechyběla vám ani trošku?
Spolu s profesorem Knapem a vedoucími kate-

der jsme jednou řešili otázku, jak postavit přijíma-
cí zkoušky. Jestli po kandidátovi na studium práv 
máme chtít nějaké penzum obecných znalostí a kul-
turně-politický přehled. Starý pan profesor, který byl 
mimořádně sečtělý a mluvil asi deseti jazyky, vyjád-
řil názor, že to není pro právníky potřeba. „K tomu, 
aby byl člověk dobrým právníkem, nepotřebuje vě-
dět, kdo to byl Michelangelo,“ argumentoval. Možná 
změnil názor při jedné své přednášce z teorie práva, 
na níž chtěl doložit svůj závěr citací z Goethova Faus-
ta. Plná posluchárna studentů mlčela, když se zeptal, 
kdo to byl Goethe. 

Říká se o vás, že jste staromilec a milovník 
Rakousko-Uherska. Dokonce i v souvislosti 
s návrhem občanského zákoníku, který 
údajně vychází ze zákoníku rakouského. Je 
na tom něco pravdy?

Pokud o mně někteří moji asistenti říkají, že 
jsem rakouský profesor, tak tím myslí, že mám ten-
denci vysvětlovat, přesvědčovat, argumentovat.  
Nenechávám nic otevřeného. A pokud jde o občan-
ský zákoník, tak ten navazuje mimo jiné i na rakous-
ký zákoník.

Je to kvůli blízkosti kultury?
Byl to jediný normální zákoník, který jsme kdy 

měli. Platil tady až do roku 1950. Lidé 
mají zažité různé algoritmy chování, 
které vycházejí z této úpravy, jejíž kva-
lita přežila 200 let a která se srovnala  
i s  novým systémem a  novými myš-
lenkami, jako že zvíře není věc nebo že 
mentálně postižení potřebují zvláštní 
právní instrument. Znamenalo to pro-
studovat si početnou literaturu, refor-
mu občanského zákoníku u nás z roku 
1937 a k ní bohatou literaturu. Tehdy 
byly ustanoveny komise, které připravo-
valy jednotlivé části, ty byly publiková-
ny v právnických časopisech, konaly se 
právnické sjezdy, což bylo nesmírně za-
jímavé i pro metodiku práce na novém 
kodexu, protože jsme nevěděli, jak se 
kodexy píšou. Samozřejmě jsme museli 
prostudovat i příčiny změn občanského 
práva u nás po roce 1948.

Jaké vlivy působily při přípravě 
vašeho návrhu občanského 
zákoníku?

V Česku nejsou peníze na to, aby 
se zřídil institut, který by prováděl 
srovnávací studie, jako například v ka-
nadském Québecu, kde mají jeden  
z nejmodernějších občanských zákoní-
ků. Nám nezbylo nic jiného, než si ob-
starat zahraniční zákoníky a literaturu  
a studovat sami. „My“ znamená mě  

a docentku Michaelu Zuklínovou z Právnické fakulty  
v Praze, s níž jsme jako alter ego. Myslíme podob-
ně, píšeme podobně. Procházel jsem zákoníky od 
Portugalska až po Rusko a některé zámořské státy: 
Argentina, Peru, Bolívie, Mexiko a ten Québec. Mimo 
to se na akademické úrovni připravuje projekt s pra-
covním názvem Návrh evropského občanského zá-
koníku, který by platil pro všechny unijní státy jako 
alternativní právo. Je to sice hodně daleko, ale i na 
něj jsme brali ohled.

Některá média chválí, že jste eliminovali 
veškerou cizí terminologii a užíváte perfektní 
češtinu. Jiná kritizují, že se tím statě 
neúměrně prodloužily. Co vy na to?

Jak napsal do Lidových novin bývalý ministr spra-
vedlnosti Karel Čermák, občanský zákoník nemůže 
mluvit jazykem ajťáků. Jde o zákoník nejvíce pou-
žívaný lidmi a nejenom u nás, ale třeba i ve Francii  
a v Rakousku už kdysi nastavil kulturní prostředí.  
I moderní čeština vznikla přispěním českého překla-
du rakouského zákoníku z roku 1811. Když císař ob-
čanský zákoník schválil, překládal se do chorvatštiny, 
do polštiny a podobně a všechny jazykové verze vy-
dávala státní císařská tiskárna ve Vídni. Jenomže ta 
neměla českou diakritiku, takže český překlad vyšel 
tady v Praze.

Proč se v zákoníku objevilo místo obecně 
prospěšných společností slovo ústav, 
které evokuje nechvalně známé ústavy pro 
mentálně postižené z let před 20 lety. Bude 
to docela rozdíl oslovovat dárce jako o.p.s. 

občanský zákoník otevírá dveře
vedoucí komise pro přípravu návrhu nového občanského zákoníku, člen 
Legislativní rady vlády a vědeckých rad všech právnických fakult v ČR  
prof. Dr. JUDr. karel eliáš působil ještě donedávna na Právnické fakultě 
západočeské univerzity v Plzni. od 1. září je jeho jediným působištěm vědecká 
rada Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. 

roz
ho
vor
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nebo jako ústav. Nemohly se tyto organizace 
přejmenovat třeba na institut?

Institut je výraz pro právní zařízení. Třeba proml-
čení je institut.

Výraz obecně prospěšné společnosti byl kritizova-
ný od platnosti zákona č. 248/92 Sb., protože jde  
o klam. Není to žádná společnost. Kde máte společ-
níky? Profesora Telce a doktorku Ronovskou z brněn-
ské fakulty tedy napadlo, že by mohl být nahrazen 
slovem ústav, což je pojem tradiční. Již dnes máme 
například Ústav pro jazyk český. Národní galerii ozna-
čuje zákon také za ústav. V návrhu věcného záměru 
občanského zákoníku v  roce 2001 jsme prosadili 
možnost výběru. Pouze nově vznikající organizace 
už musí být založeny jako ústavy.

V tom momentě ale ti, kteří zůstanou jako 
o.p.s., budou používat de facto mrtvou právní 
formu. Nebude tedy mnohem výhodnější 
s ohledem na dotační programy přeměnit se 
na ústav?

Můj názor je, že z  hlediska fungování instituce 
je to jedno. Maximálně bude záležet na tom, jak na-
stavit vnitřní organizační pravidla. Pokud jde o vztah 
k veřejným rozpočtům, není žádné věcné zdůvodně-
ní dělat rozdíl mezi o.p.s. a ústavy.

V návrhu se u nás objevuje podrobná úprava 
spolků, zatímco jiné formy jsou řešeny 
mnohem jednodušeji. Proč?

Spolky fungují různě. Může být spolek lidí, kteří 
jezdí na výlety nebo hrají karty, a další složitě struk-
turovaný jako třeba Junák. Návrh je proto napsaný 
tak, aby ti, kteří chtějí chodit na výlety, mohli vyplnit 
jen jednu stránku -  jak se bude spolek jmenovat, co 
bude dělat, kde bude sídlit a kdo mu bude šéfovat. 
Ostatní řeší zákonný standard. Ale navrhovací úpra-
va je dispozitivní, takže ti, kteří si chtějí záležitosti 
spolku uspořádat jinak, to mohou udělat ve stano-
vách. V tom jim nic nebrání.

V současné době mají někteří lidé 
z neziskového sektoru obavy, že status 
veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku 
na poslední chvíli upravila Legislativní rada 
vlády ze dvou paragrafů na sedm a že toto 
rozšíření může napomáhat větší korupci.

Není výjimkou, že v Legislativní radě vlády při pro-
jednávání návrhu věcného návrhu zákona vzejde 
z jednání doporučení něco změnit. Původní návrh 
statusu veřejné prospěšnosti stavěl na třech zna-
cích s tím, že ve zvláštním zákoně měly být upraveny 
dva další znaky, což nedávalo smysl a vyvolalo by to 
stav nepřehlednosti. Návrh se tedy zohlednil tak, že 
právnická osoba, která usiluje o status veřejné pro-
spěšnosti, musí mít průhlednou majetkovou situaci  
a bezúhonný kádr lidí, kteří v ní mají rozhodující slo-
vo. To je jediná věcná změna. A nárůst paragrafů 
vznikl proto, že ty původní byly dlouhé. Rozdělily se, 
proto je jich více.

Proč se podle vašeho názoru neziskový 
sektor rozdělil na tábory příznivců a odpůrců 
úpravy veřejné prospěšnosti?

Myslím si, že je to z hlediska sociálního života  
i vzhledem k  historické zkušenosti v našem stá-
tě naprosto logické. V oblasti spolkového, nadační-
ho a obecně prospěšně společnostního života jsou  
lidé citliví na státní zásah. Je tedy tendence vidět 
v tom nějaký podraz, omezování svobody, nějakou 
lumpárnu. Je to normální a pochopitelné a netýká 
se to jenom veřejné prospěšnosti, ale i řady jiných 
institutů. Všechno, co je nové, vyvolává a priory ne-
důvěru.

Původně je stanoveno, že se do organizace 
vrací 100 % zisku, nyní stačí vrátit 2/3, aby 

byla organizace považovaná za veřejně 
prospěšnou. Co k tomu vedlo?

Je třeba rozlišovat občanskoprávní a veřejnopráv-
ní dosah veřejné prospěšnosti. Legislativní rada vlá-
dy nám uložila v roce 2001 zapracovat do návrhu 
zákoníku status veřejné prospěšnosti. Je za tím bo-
hulibá myšlenka otevřít tímto institutem právní pro-
stor tak, aby bylo možné zohlednit právnické osoby, 
které dosáhnou na veřejnou prospěšnost, zejména 
z hlediska daňového.

Od samého počátku byl jednotný názor v tom, že 
návrat 100 % zisku určitě ne. Když vygenerujete zisk 
120, minimálně 80 dáte třeba na sirotky, proč by ne-
bylo možné si těch 40 rozdělit na odměnách nebo je 
investovat do fundraisingu? 

V roce 2007 se celý návrh občanského zákoníku 
rozdělil na 11 okruhů a svěřoval se expertním sku-
pinám. Partii o právnických osobách řešila skupina, 
kterou vedl profesor Dědič a v níž byli i lidé z nezis-
ku. A ta přišla s tím, že by mohl nastat problém, po-
kud bude status veřejné prospěšnosti nastavený jen 
obecně. To proto, že různé právnické osoby jsou evi-
dovány na různých úřadech a hrozilo by nejednotné 
rozhodování. Rozhodující je činnost, nikoliv právnic-
ký kabát. A tak se rozhodlo, že je třeba stanovit pev-
ný limit, a to jsou ty 2/3. 

Dosud není jasné, co se ze zisku vrátit může 
a co nemůže. Aby veřejně prospěšný status 
nezískala třeba benzinová pumpa, která 2/3 
zisku vrátí a 1/3 si ponechá.

Z hlediska občanského zákoníku by neměl být pro-
blém, zda někdo podporuje obecné blaho z prodeje 
benzínu nebo z dárcovských SMS. Své si k tomu jistě 
řekne ale i daňové právo.

Dalším kritizovaným bodem je desetiletá 
lhůta při dokladování nabytí finančních 
prostředků.

Mysleli jsme zejména na existující právnické oso-
by, které rozhodně nemají 10 let zpět k dispozici do-
klady. Desetileté lhůty jsou v právu běžné a hojí mno-
hé nedostatky.

Co by se stalo, kdyby status o veřejné 
prospěšnosti v České republice nebyl?

Pokud tento institut z občanského zákoníku vy-
padne, tak se veřejná prospěšnost bude řešit přes 
veřejné právo, daňové předpisy a předpisy o naklá-
dání s veřejnými prostředky.

Takže si myslíte, že české právní prostředí 
veřejnou prospěšnost potřebuje?

Určitě. 

Málokdo si umí představit, jak ovlivní 
každodenní fungování organizací. I to zvyšuje 
nedůvěru některých lidí. Mají možná obavu, 
že by mohla být veřejná prospěšnost nějak 
zneužita, když vlastně teď není jasné, jak to 
přesně bude.

A to je právě to, že je nutno nejprve otevřít dve-
ře. A občanský zákoník otevírá dveře. Pokud by se 
nezměnilo nic jiného, tak z hlediska plnění z veřej-
ných zdrojů by to muselo fungovat tak, jako to fun-
guje doteď. Také jsem zaznamenal obavy, že ten, kdo 
dosáhne na status veřejné prospěšnosti, by neměl 
mít automaticky zajištěný jiný benefit než benefit 
daňového zvýhodnění. Pokud jde o dotační politiku 
státu a veřejných institucí, nemělo by to ale hrát žád-
nou roli. Bylo by špatně, kdyby to nějakou roli hrálo, 
protože dotace mají být dávány na projekty a nikoliv 
na to, jestli je někdo blonďák nebo veřejně prospěš-
ný. Tím, že bude mít organizace status a bude moci  
o sobě uvádět, že je veřejně prospěšná právnická 
osoba, získá možnost nabýt určité prestiže a může 
se stát zajímavější pro soukromé donátory. 

Úprava nyní neřeší transparentnost financí 
v organizaci tak, jak tomu bylo ve speciálním 
zákonu o statusu veřejné prospěšnosti. 
Možná by k tomu základnímu ošetření 
veřejné prospěšnosti měl ještě vzniknout 
speciální zákon. Tuhle myšlenku byste 
prosazoval?

Přijde mně to zbytečné. Proč by třeba v zákoně  
o daních z příjmu nemohlo stát, že držitel statusu ve-
řejné prospěšnosti bude ve výhodnější daňové sazbě 
pouze za předpokladu, že tři nejvyšší mzdy v součtu 
nepřevýší určitou částku?

Takto to nebylo myšleno. Jde pouze o to, aby 
onu částku organizace zveřejnila.

A co to vyřeší? Vůbec nic. Co je komu do toho?  
A hlavně - kdo bude kontrolovat, že zveřejněný údaj 
odpovídá skutečnosti?

Hlavní motivací bylo umožnění větší veřejné 
kontroly. Ať si veřejnost sama posoudí, komu 
peníze dát chce a komu ne. Dárce si přece 
může vybrat, jestli přispěje organizaci,  
v níž má ředitel příjem 120 tisíc měsíčně. 
Původní návrh také počítal se zveřejňováním 
smluv s dodavateli nad milion korun, aby 
bylo jasné, s kým nezisková organizace 
spolupracuje a zda největší zakázky  
nejdou třeba do firmy, která patří někomu  
ze správní rady.

Bude-li na tom shoda, tak je možné vše doplnit.

Myslíte, že když je návrh předložen 
poslanecké sněmovně, že by v něm bylo 
možné něco změnit? 

Máme koaliční vládu a řadu poslanců. Někdo  
z nich by musel podat pozměňovací návrh a musela 
by být vyjednaná podpora takovému návrhu.

Co pozitivního přináší podle vás nový 
občanský zákoník pro neziskový sektor?

Zavádí se obecná ustanovení o právnických oso-
bách, což se netýká pouze neziskového sektoru. 
Právní úprava právnických osob se dosud promítá 
do zákona o sdružování občanů, nadačního zákona, 
zákona o obecně prospěšných společnostech, o cír-
kevních a náboženských společnostech, ale také do 
obchodního zákoníku a dosud chybí společná úpra-
va, což vede k překryvům a různým konstrukcím  
i zmatkům.

Pokud jde o spolkové právo, tak se vždycky disku-
tovalo, zda udělat jeho stručnou úpravu a nechat vše 
na stanovách a lidové tvořivosti, nebo úpravu dispo-
zitivní, což se nyní vyřešilo. A pokud jde o nadace, 
vznikla veliká výhoda v tom, že se návrh občanského 
zákoníku vydal cestou nabídky většího výběru. Bude 
možné zakládat nadaci nebo nadační fond nejen 
jako veřejně prospěšné, ale i jako dobročinné, napří-
klad pokud chcete třeba podpořit určité talentované 
děti. Bude možné zřídit svěřenský fond, známý v an-
gloamerickém právu pod označením trust.

Takže budu moci založit nadaci, která bude 
podporovat studia mých vlastních dětí?

Budou dvě alternativy. Buď si založíte nadaci, dáte 
do ní nedotknutelnou jistinu 10 milionů, kterou uloží-
te na termínovaný vklad, a z úroků budou děti studo-
vat. Důležité budou stanovy, jak to bude s dozorčí ra-
dou nebo revizorem a daňově. Nebo máte možnost 
vzít těch 10 milionů, zřídit svěřenský fond bez nut-
nosti dozorčí rady, kdy postačí pouze správce, děti 
budou dostávat benefity a bude se moci čerpat i jis-
tina. Bude ovšem záležet na tom, komu kontrolu nad 
těmi miliony svěříte.. n                   

      eva pavlatová

foto: aRCHiv kaRla eliáše
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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

2011Vyhlašujeme
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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1. den: 
Plenární zasedání za účasti politiků, předních odborníků, výrazných osobností 
a mezinárodních účastníků, slavnostní představení knihy Individuální plánování, vy-
hlášení Národní ceny APSS ČR – pracovník sociálních služeb, společenský galavečer.

2. den: 
Pět workshopů s rozdělením na terénní služby, provozně ekonomickou oblast, 
sociální pobytové služby, zdravotní pobytové služby a oblast dobrovolnictví v sociál-
ních službách.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá
3. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

13.–14. října 2011 
v Táboře

Více informací naleznete na www.apsscr.cz

Kontrola letních 
táborů
Hlavní hygienik Michael Vít navštívil 
v srpnu při inspekční cestě dva dět-

ské tábory. První zastávkou byl tábor YMCA u Nové-
ho Města nad Metují, v druhém případě šlo o „skaut-
skou klasiku“ nedaleko obce Zderaz na Chrudimsku 
- dočasný domov 3. oddílu skautského střediska Sla-

tiňany se sídlem v Orli a 1. smečku chrudimských Vl-
čat. Účelem kontroly bylo namátkou ověřit, že vedou-
cí táborů z hlediska hygienického nic nezanedbávají,  
a stručné resumé znělo: v pohodě.

 ondřeJ šeJtka, čeSká Rada dětí a mládeže, pRaHa

foto: čRdm

Půjčkový program rozděluje
Většina NNO je standardními bankovními klienty pou-
ze v rovině běžných spotřebitelských účtů. Současný 
systém hodnocení bonity nedokáže zohlednit jejich po-
třebu investic do projektů či vlastního rozvoje, pokud 
nevlastní majetek, který pokryje rizika spojená s půjč-
kami a úvěry. Situaci se již třetím rokem snaží měnit 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolu-
práci s Poštovní spořitelnou prostřednictvím Programu 
překlenovací pomoci (3P), který během své pilotní fáze 
umožnil realizovat evropské i národní projekty již 41 ne-
ziskovkám, a v podobě návratných nadačních příspěv-
ků rozdělil takřka 16,5 milionu korun. 
Hlavním cílem programu 3P však není přímá finanční 
podpora organizacím, ale především vývoj kritérií pro 
hodnocení úvěrových rizik neziskovek a tvorba standar-
dů pro hodnocení jejich bonity. 

deniSa Salátková,
pS čeSkoSlovenSká obCHodní banka, pRaHa

Hornické slavnosti
Překvapení z Anglie, program pro děti, havířské tra-
dice, atraktivní expozice a mnohem více nabídl letoš-
ní program Hornických slavností OKD. Lidé nejvíce 
obdivovali obří těžební stroje vystavené na náměstí, 
které společnost OKD pořídila za téměř 10 miliard ko-
run, čímž výrazně zvýšila efektivitu i bezpečnost práce 
pod zemí. Mimořádný zájem vzbudil také Karnevalo-
vý průvod Nadace OKD, do kterého se zapojilo kolem  
500 účastníků z více než 20 neziskových organizací 
podporovaných nadací. Z hudebního programu nejví-
ce zaujaly skupiny Kryštof, MIG 21 a Lucie Bílá. Nej-
větším hitem zábavného programu se staly vyhlídko-
vé lety balónem. 
Oslavy se vydařil, jako představení perspektivy i spo-
lečenské odpovědnosti naší firmy a rovněž jako po-
děkování horníkům za jejich náročnou práci,“ shrnul 
své dojmy z oslav generální ředitel OKD Klaus-Dieter 
Beck.

Slavnosti podle odhadu pořadatelů navštívilo kolem 
20.000 lidí, čímž byl o více než čtvrtinu překonán dva 
roky starý návštěvnický rekord..

vladiSlav Sobol, okd, a.S. oStRava

foto: okd

Nový projekt nadace Archa 
Chantal
Novým projektem je rekonstrukce Dětského oddělení 
fakultní nemocnice Na Bulovce. Toto pražské zdravot-
nické zařízení hospitalizuje ročně více než 2000 paci-
entů, přičemž při pobytu v nemocnici může s malým 
pacientem většinou zůstat i jeden z rodičů. Ambu-

lantní část dětského oddělení ošetří za rok více než 
20 000 dětí a mladých lidí. Nadace Archa Chantal 
se postará právě o vylepšení stavu ambulantní čás-

ti dětského oddělení. Téma rekonstrukce je U vody. 
Nová podlaha a výmalba jsou hotové, na řadě jsou zá-
rubně, mobilní prvky i výzdoba. Design společně na-
vrhly Markéta Černá a Jana Novotná. A jak to bude  
„U vody“ vypadat? Přece letně, jako u vody - zmrzlino-
vý stánek, posezení, osušky, lízátka a dokonce i voda.

CHantal poullain polívková, 
nadaCe aRCHa CHantal, pRaHa

iluStRační foto: nadaCe aRCHa CHantal

Pět regionálních 
vzdělávacích center
Diakonie Českobratrské církve evangelické zahájila 
druhou etapu projektu Další aplikace vzdělávání (in-
terního) v Diakonii ČCE, jehož cílem je zajistit kontinu-
itu profesního vzdělávání pracovníků prostřednictvím 
nového vzdělávacího systému a přispět tak ke zvýšení 
kvality poskytovaných sociálních služeb. Ve snaze uči-
nit vzdělávání časově, prostorově, ale i finančně do-
stupné pro všechny své pracovníky, vytvořila a vybavi-
la pro tyto účely pět regionálních vzdělávacích center 
v Brně, ve Valašském Meziříčí a Litoměřicích a ve sbo-
rech ČCE v Plzni a ve Dvoře Králové. Od září do prosin-
ce 2011 bude realizováno dalších 26 kurzů pro více 
než 400 pracovníků.  n                           pavel HanyCH, 

diakonie čCe pRaHa

stalo se

http://www.apsscr.cz
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Diskuse o právním zakotvení statusu veřejné prospěšnosti se vedou 
již několik posledních let, v minulých měsících však nabyly na síle kvůli 

zmínění tohoto instrumentu v návrhu nového občanského zákoníku. Postupně se dis-
kuse změnily spíše v lítý boj, v němž nechybí osobní útoky a ze strany odpůrců návrhu 
dokonce i obvinění z korupce a účelového jednání. Další ze zbraní těžkého kalibru, kte-
rou odpůrci návrhu používají, je seznam signatářů, kteří prý podporují jejich prohlášení, 
požadující nejen úplné vypuštění veřejné prospěšnosti z nového občanského zákoníku, 
ale také zastavení všech dalších legislativních prací na návrhu zákona o veřejné pro-
spěšnosti. Podstatnou část těchto signatářů tvoří členové velkých celostátních asoci-
ací, mezi nimiž je i mnoho dalších krajských a zájmových asociací. Jejich členové jsou 
rovněž automaticky uváděni jako signatáři. 

Je trochu nepřehledné, když někdo napíše, že cosi podporuje organizace, která je 
členem asociace, která je členem asociace. Zamysleme se tedy nejprve nad samotným 
významem pojmu asociace. V pravém slova smyslu jde o zájmová sdružení právnických 
osob. Ty se v asociacích sdružují na základě něčeho, co mají společné. Třeba to, že po-
cházejí z jednoho regionu nebo se věnují podobně zaměřeným činnostem. V jednotě 
je síla a takto sdružené organizace mohou účinněji prosazovat svoje zájmy. To je jeden 
z důvodů, proč je cílem mnoha asociací mít co nejvíce členů, zvyšuje to sílu jejich hla-
su a zlepšuje vyjednávací pozici například s orgány státní správy. Na druhé straně veli-
kost většinou snižuje soudržnost. Čím je asociace větší, tím širší spektrum organizací 
a tedy i názorů reprezentuje, a to může přinést zásadní etický problém. Toto nebezpečí 
je největší u asociací, kde členy spojuje pouze určitá právní forma nebo regionální pří-
slušnost. Pokud mluvčí takové asociace zastávají nějaké vyhraněné stanovisko, snadno 
podléhají pokušení, vyjadřovat se za všechny členy. Svým názorům tak dodávají váhu, 
která ale může být jen zdánlivá, neboť ve skutečnosti mohou mít jednotliví členové růz-

né názory, případně nemají vůbec potřebu se tématem zabývat. Aktivní mluvčí mohou 
však dát průchod různým svým až mesianistickým sklonům, kdy se domnívají, že vědí, 
co je pro všechny nejlepší. O nebezpečí této podoby aktivismu jsem se již zmínil v mi-
nulých číslech tohoto zpravodaje.

Bohužel jsme se něčeho podobného stali svědky i v případě diskusí o legislativní 
úpravě statusu veřejné prospěšnosti. Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) 
vyjádřila této úpravě podporu, neboť je to krok k větší transparentnosti, jak ji zaklada-
telé asociace chápou a prosazují. AVPO má ostatně veřejnou prospěšnost už ve svém 
názvu a členství v asociaci znamená přihlášení se k těmto hodnotám. Přesto bychom si 
nedovolili automaticky argumentovat podporou všech členských organizací a pod pro-
hlášením AVPO na podporu veřejné prospěšnosti se ocitly jenom takové organizace, 
které s ním vyjádřily aktivní souhlas. Někteří z nejhlasitějších odpůrců legislativního za-
kotvení tohoto statusu se však zachovali jinak. Přivlastnili si právo mluvit za celé stovky 
organizací, které jsou sdružené ve velkých celostátních asociacích nebo jsou dokonce 
pouze členy dalších krajských a oborových asociací, které tyto velké asociace rovněž 
sdružují. V seznamu signatářů prohlášení tak najdeme názvy těchto asociací doplně-
né o seznamy jejich členů, kteří údajně prohlášení podporují, přitom však jde očividně 
pouze o seznamy členských organizací a není vůbec jasné, zda s nimi tuto věc někdo 
konzultoval. Nerad zaujímám mentorské pózy, ale díky svému klasickému vzdělání vím, 
že slovo signatář je odvozeno od latinského signator, což značí člověka, který vědo-
mě a aktivně pod něco přivěsil svou pečeť nebo přidal podpis. V debatách o veřejnou 
prospěšnost jistě nejde o význam latinských slov. Spíše je na místě otázka, jak máme 
lidem, kteří za někoho jednají bez jeho vědomí, věřit, že jim skutečně jde o řádné fun-
gování a transparentnost neziskového sektoru.n 

aleš mRázek

Fair play, prosím!

Inovace je „zlaté tele“ obchodní-
ho světa po celá desetiletí. Spo-
lečnosti jako Apple a Google jsou 
oceňovány a obdivovány pro svou 
nekončící snahu a odhodlání 
pro zavádění nových služeb, pro-
duktů, metod a strategií. V USA 
získal koncept inovace nový roz-
měr v sociální oblasti, kde tamní 
ekonomika vytváří „inovace“ 
jako teoretickou a univerzální 
odpověď na každou výzvu, která 
je podrobená jen krátké diskusi 
o souvisejících nákladech a pro-
blémech. Dárci už nepodporují 
vaši práci? Inovujte! Nacházíte 
se v drsném, neústupném a ne-
stabilním politickém prostředí? 
Inovujte! Opouští vás zaměstnan-
ci? Inovujte!

Proč tomu tak je? Pro začátek, důle-
žitou součástí inovace je selhání. Aby 
bylo možné vyzkoušet něco nového, 
musí být jedinec ochoten na cestě za 
úspěchem selhat. Bohužel pro mnohé 
neziskové organizace je selhání vní-
máno nejen jako nepříjemný a boles-
tivý výsledek jejich úsilí, ale navíc jako 
výsledek vážný a nebezpečný. Existu-
jí dva zásadní důvody, proč je selhání  
v sociální oblasti považováno za tak 
negativní:
1. V sázce je příliš mnoho

Podniky riskují peníze. Neziskové 
organizace riskují politický kapitál (je-
hož znovuzískání může trvat roky),  
a v mnoha případech i životy lidí, pro 
které pracují a jejichž jménem jedna-
jí. Neúspěch ve světě neziskových or-
ganizací působících v sociální oblasti 
může například znamenat, že budou 
následně poskytovat méně efektiv-
ní služby osobám bez přístřeší, méně 
vstřícnou pomoc obětem domácího 

násilí, bude docházet k mrhání finanč-
ními prostředky na státní veřejné vzdě-
lávání atd. Nejde o hru. Jde o natolik 
citlivé a vážné téma, že než aby nezis-
kové organizace riskovaly neúspěch, 
setrvávají v současném stavu. Budou 
lidé umírat, pokud změníte způsob za-
sílání e-mailů? Bude téma genocidy 
ještě intenzivnější, pokud se ve vaší 
organizaci pokusíte o kreativní on-line 
projekt? Nastane skutečně konec svě-
ta, pokud se pokusíte zapojit studenty, 
aby sami obhajovali svoje zájmy místo 
toho, aby jejich zájmy obhajovali pou-
ze rodiče? Pravděpodobně ne. Mnoho 
lidí působících v sociální sféře nechá-
pe, že ačkoliv se problémy vlastní or-
ganizace mohou zdát příliš důležité na 
to, aby se riskoval neúspěch zvolené-
ho řešení v krátkodobém horizontu, 
v dlouhodobém výhledu je význam 
jejich řešení ještě větší, protože bez 
rychlé reakce, experimentování a ino-
vování se snižuje schopnost organiza-
ce uspět v budoucnu. 
2. Nikdo za selhání nechce platit

Jednou z nejčastějších příčin obav 
neziskových organizací z inovací je ne-
dostatek finančních zdrojů v sociální 
oblasti. Ve světě neziskových organi-
zací jsou stále přítomné obavy z toho, 
jak může riskování a selhání zavést 
organizaci až na samý okraj finanční 
udržitelnosti. Budou se dárci ptát na 
naše schopnosti, naše kompetence 
či dokonce i naše hodnoty v natolik 
přeplněném konkurenčním prostředí 
neziskových organizací? Ztratí úplně 
zájem o záležitosti organizace a pře-
jdou na jiné aktuální problémy, pokud 
se nám nepodaří ukázat „úspěch“ do-
statečně rychle - bez ohledu na to, jak 
malý? Takové otázky si generální ředi-
telé, prezidenti organizací a projektoví 
manažeři v sociální oblasti pokládají 

denně. A zatímco někteří dárci říkají, 
že skutečně mají zájem financovat dal-
ší velký nápad, mnohé organizace se 
obávají opaku. Toho, že dárce nebude 
ochotný financovat velmi rizikový pro-
ces, který je s každou velkou inovativní 
myšlenkou spojen.

Oba výše zmíněné poznatky jsou 
důvodem nezdaru, resp. překážkou 
inovací ve většině firem v sociální ob-
lasti. V současné praxi amerických ne-
ziskových organizací je přesto vidět 
značný pokrok. Organizace podnika-
jí malé, ale významné první kroky na 
cestě za inovacemi. 

Posuďte sami, zda by vám následu-
jící návrhy mohly posloužit jako první 
kroky na cestě za inovacemi a zda by 
vám pomohly nastínit inovační kurz, 
který vaši organizaci povede k rozvoji 
nových nápadů a k více působivé, kre-
ativní a efektivní práci. 
1. Odpovězte si na jednoduchou 
otázku

Podporujte všechny, aby se sami 
sebe zeptali: „Existuje lepší způsob, jak 
to udělat?“ Tím se vytvoří kultura, která 
neustále hodnotí metody a podporuje 
myšlenky. Umožněte zaměstnancům 
experimentovat s novými způsoby, jak 
dosáhnou svých cílů a práce. Zejména 
mladí chtějí často přispět novými ná-
pady. Divili byste se, jak drobné, zdán-
livě nepodstatné změny mohou vést  
k „velké myšlence“, která zcela revoluč-
ně ovlivní způsob vašeho podnikání.
2. Zapojte členy

Nedovolte, aby tlak na inovace byl 
výhradně na bedrech pracovníků. Pod-
porujte místní pobočky, partnery, členy 
představenstva, a dokonce i příjemce 
vašich služeb (klienty), aby diskutovali 
a experimentovali. Pravidelně se ptej-

te: „Jak bychom mohli lépe vyhovět 
potřebám? Jaké nápady, které vznik-
ly v místní pobočce/organizaci/spo-
lečenství, by mohly radikálně změnit 
způsob, pomocí kterého posuneme or-
ganizaci vpřed?“ Umožněte každému, 
aby ve svém oboru rozpoznal vlastní 
roli v oblasti inovací a hodnotu svých 
názorů. Člověk nikdy neví, nový nápad 
může vzejít z takové oblasti, kterou 
máte zcela zdarma. Může již být otes-
tovaný a schválený členy.
3. Partner, partner, partner

Je-li skutečně cílem změnit způsob, 
jakým se doposud ve vašem oboru 
jednalo, není důvod končit s vlastním 
experimentováním a inovováním. Je 
šance, že ostatní ve vašem oboru nebo 
v přilehlých oblastech využívají stejné 
zdroje jako vy. Proto se zkuste spojit 
se stejně smýšlejícími partnery, disku-
tovat o nových nápadech a společné 
zdroje sdílet. Partner vyvažuje rizika  
a dopad možného selhání, resp. even-
tuálního úspěchu se rozloží mezi 
všechny zúčastněné.

Existuje mnoho dalších důvodů, 
proč jsou inovace v sociální oblasti 
obtížné. Nicméně najít způsob, kte-
rý pomůže postupně překonat strach 
z riskování, může vést k odvážnějšímu 
experimentování a nakonec i k větším 
a lepším výsledkům.

Překlad a úprava článku Taking on 
Failure — and Innovation — in the 
Social Sector - http://www.linkedin.
com/news?actionBar=&articleID=70
5584224&ids=0Pcz0Nc3wPc3sIczg
UczwQdj0Tb3AMcP8TcjoVdyMQcz8
Qe3kRc3sId3oTc3kScP0T&aag=true
&freq=weekly&trk=eml-tod-b-ttle-100 
Autorka: Erica Williams n

překlad a úpRava: alena Sladká

Přijmutí neúspěchu a inovace v sociální oblasti

http://www.linkedin.com/news?actionBar=&articleID=705584224&ids=0Pcz0Nc3wPc3sIczgUczwQdj0Tb3AMcP8TcjoVdyMQcz8Qe3kRc3sId3oTc3kScP0T&aag=true&freq=weekly&trk=eml-tod-b-ttle-100


14 svět neziskovek 9 / 2011

Autorská práva a práva 
související v daňových 
souvislostech
JudR. pavel koukal, pH.d., 
mGR. Jan neCkář (naklada-

telStví anaG)
Komentář se zabývá ochranou autorských 
děl a souvisejících předmětů ochrany (umě-

lecké výkony, zvuko-
vé a zvukově obrazo-
vé záznamy, televizní 
a rozhlasové vysílá-
ní, databáze), a to se 
zaměřením na zda-
ňování příjmů, které 
vznikají při využívání 
duševního vlastnictví. 

V první části jsou na praktických příkladech 
rozebírány základní pojmy autorského prá-
va a práv s autorským právem souvisejících. 
Současně jsou postupně definovány příjmy, 
které souvisí s využíváním příslušných práv 
duševního vlastnictví. Navazující část je pak 
věnována daňovým aspektům těchto pří-
jmů, problematice pojistného na sociální 
a na zdravotní pojištění.

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

11 manažerských 
hříchů
Jak se manažeři 
připravují o karié-
ru, rozum, partne-
ry a zábavu
SCHuSteR klauS (na-
kladatelStví GRada)

Narazíte na ně v každé firmě - manažeři, kte-
ří nejraději všechno dělají sami a myslí si, že 
ostatní „jsou bohužel k ničemu“. Všechny in-
formace střeží víc než státní tajemství, mo-
tivaci zaměstnanců považují za neproduk-
tivní a sentimentální blábol a z pracovního 
dne dělají peklo sobě i ostatním. Jaké fatál-
ní chyby a manažerské hříchy mohou vzít 

půdu pod nohama i těm nejlepším manaže-
rům a podnikatelům? Uznávaný autor vtipně 
a s velkou znalostí věci vrhá světlo na ty nej-
větší a nejčastější hříchy manažerů, kterých 
se při každodenní práci zas a znovu dopouš-
tějí, a především konkrétně ukazuje, že to 
jde i jinak. Pojďte projít stránku za stránkou 
tuto jedinečnou knihu psanou s velkým nad-
hledem a obohaťte své dosavadní poznatky 
o mnoho zajímavých informací a příkladů 
z praxe. Získáte recept na úspěch, díky ně-
muž se top manažeři a nejlepší podnikatelé 
dostanou na špici a udrží se na ni, a ještě si 
při tom užijí legraci.

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

Tělesné postižení 
jako fenomén i ži-
votní realita
Diskursivní po-
hledy na tělo, 
tělesnost, pohyb, 
člověka a tělesné 
postižení  

liboR novoSad (nakladatelStví poRtál)
Text si všímá odvěkého duelu i symbiózy těla 
a duše. Opírá se přitom o filozofii. Charakte-
rizuje frekventované typy tělesného postiže-
ní se zřetelem k jejich projevům i dopadům 
na kvalitu života a na realitu soužití s tímto 
znevýhodněním. Popisuje z pohledu dobré 
i špatné praxe přístupy a postoje k lidem 
s tělesným postižením a v této souvislosti ro-
zebírá předsudky, stigmatizaci a sociální ex-
kluzi. Text je také věnován oblastem funkční 
podpory těmto osobám, tj. sféře sociálních 
služeb, zdravotní péče, vzdělávání a pracov-
ního uplatnění – tedy komplexitě nástrojů 
ucelené rehabilitace a zplnomocňování lidí 
s tělesným postižením. Tato část je doplně-
na příklady z domácí i ze zahraniční praxe. 
Cílem publikace je dovést čtenáře k pocho-
pení širších souvislostí a specifik tělesného 
postižení a k uvědomění si, že toto postiže-

ní nic neříká o člověku jako o osobnosti, ani 
o jeho hodnotě a jeho osobní i sociální duši.

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

Talent manage-
ment
petRa HoRvátHová (na-
kladatelStví WolteRS 
kluWeR čR)
Publikace se věnuje 
v dnešní době aktuál-
ní problematice řízení 
lidských zdrojů. Efek-

tivní využití zaměstnanců, konkrétně talento-
vaných jednotlivců, chápe jako zásadní pod-
mínku dosahování požadované výkonnosti 
organizace. Talent management – nalezení 
talentovaných zaměstnanců, jejich rozvoj, 
využívání a udržení v organizaci – považuje 
za hlavní faktor konkurenceschopnosti or-
ganizace.
První kapitola se věnuje východiskům ta-
lent managementu. Druhá kapitola popisu-
je základy talent managementu – vymezuje 
pojmy talent a talent management, význam 
a filozofii a strategické aspekty tohoto přístu-
pu. Těžiště knihy představuje kapitola třetí, 
jež podrobně popisuje jednotlivé procesy ta-
lent managementu – získání, rozvoj a udrže-
ní talentů. Další kapitoly se věnují hodnocení 
talent managementu a uplatnění systému 
talent managementu v naší i zahraniční pra-
xi. Závěrečná kapitola přináší myšlenkovou 
mapu a metodiku zavedení a využívání ta-
lent managementu v organizaci.

Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací 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 nakla-
datelství: U Nákladového nádraží 6, 130 00 
Praha 3.
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