
MPSV uvolní pozastavené platby obecně
prospěšným společnostem vzniklým
přeměnou z občanských sdružení

Obecně prospěšné společnosti, které vznikly tak, že využily zákon č. 68/2013 Sb.
o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost,
zažily v říjnu šok. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jim zastavilo třetí
platby schválených dotací nebo požadovalo vrácení jižprovedených splátek.

Proti tomuto postupu se postavily nejen samotné neziskové organizace. Rychle rea-
goval také sekretariát Rady vlády pro NNO a ministr vnitra v demisi, který je předse-
dou této rady. Dopisem vyzval ministra práce a sociálních věcí k řešení vzniklé situace.

„Problematiku změny právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost a případné vazby této změny na dotace MPSV aktivně řeší. Již proběh-
ly konzultace s ekonomickým odborem a právním oddělením“, říká Petr Hanuš,
ředitel Odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV a pokračuje: „MPSV
má jakožto poskytovatel dotací ze státního rozpočtu určité povinnosti, které mu-
sí naplnit – konkrétně se jedná o vykazování dotací jednotlivým příjemcům pod-
le právních forem, a to z odlišných rozpočtových položek. Tohoto cílového stavu
je možno dosáhnout více cestami. MPSV hledalo snadno kontrolovatelný a prove-
ditelný způsob, který vyřeší současný problém a zatíží poskytovatele co nejméně.
V současné době jsme po diskusi s ostatními odbornými útvary dospěli k násle-
dujícímu postupu – třetí platba bude přeúčtovávána přímo na MPSV, bude vysta-
veno pouze nové rozhodnutí na novou právní formu a třetí platbu.“

Finanční prostředky MPSV již průběžně uvolňuje. Na základě současných
zkušeností by v příštím roce již neměly nastat problémy s převodem dotací
zapsaným ústavům, které vzniknou podle nového občanského zákoníku pře-
měnou z právní formy občanského sdružení.

Marek Šedivý
Prezident AVPO ČR
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„Těší mě vést a motivovat lidi,“ říká o sobě Doraja Eberle, předsedkyně správní rady Na-
dace ERSTE. Schopnost získat ostatní lidi pro dobrou věc je této energické ženě vlast-
ní. Dokladem je dvacetileté fungování humanitárního projektu Bauern helfen Bauern,
který stojí na dobrovolnické práci. Úspěšná životní dráha Doraji Eberle však zahrnuje
i působení v praktické politice. Tím spíše vás okouzlí její bezprostřednost a nadšení.

» Více na str. 7–8

Rozhovor Tak trochu rebelka
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Z obsahu
Komu se nele-
ní, tomu se ze-
lení… Tak ně-
jak se ušklíbne
na Jáju a Páju řezník Krkovička, když jim
vymění semínka za smetí – na jeho zá-
honku okurky rostou a u kluků nikoliv.
Možná si někdo z vás na příběhy s ná-
mořníkem dědou Lebedou vzpomene.
Možná si také vzpomenete na prožitek
v situaci, kdy jste viděli, jak Krkovička
chlapce trápí. Proč o tom vůbec pře-
mýšlím? Asi proto, že lidé mají rádi po-
hádkově černobílé vidění. Asi proto, že
se často v různých sporech a konflik-
tech snažíme hledat dobro a  zlo.
A nejen v konfliktech. Například také
v otázce podpory neziskových aktivit
penězi z hazardních her a loterií. Jak se
na tuto problematiku díváte vy? A jak
se na ni dívají ti, kteří jsou přímými
účastníky tohoto procesu – ti, kteří tu-
to podporu čerpají, ti, kteří chtějí pod-
porovat nebo ti, kteří kritizují? Více na-
jdete v článku na straně 12. Podařilo se
nám také udělat zajímavý rozhovor
s předsedkyní správní rady Nadace ER-
STE paní Dorjou Eberle. Pozoruhodný
příběh. Dobrou praxi jsme objevili v or-
ganizaci Rubikon, přesvědčte se. Jako
obvykle Vás také upozorňujeme na ak-
tuální dění a přinášíme čerstvé infor-
mace z neziskových organizací. Přeji
Vám zajímavé čtení!

Jiří Kučera
ředitel Neziskovek.cz
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Dobročinná akademie
Centra Paraple
Obecně prospěšná společnost Cent-
rum Paraple, kterou založil Zdeněk
Svěrák, pomáhá již řadu let lidem
ochrnutým vlivem poškození míchy.
A právě v den státního svátku, tedy
28. října, se uskutečnil jubilejní dva-
cátý ročník Dobročinné akademie.
Tento benefiční pořad vysílala Česká
televize a Radiožurnál, přičemž divá-
ci i posluchači mohli významný den
oslavit dobrým skutkem.

Prostřednictvím dárcovských SMS,
které bylo možno zasílat v průběhu
vysílání, věnovali diváci Centru Pa-
raple úctyhodných 1 123 308 korun.
Dále Zdeněk Svěrák převzal symbo-
lické šeky od společností: Active 24,
s. r. o. (150 000 Kč); DB Schenker spol.
s r. o. (150 000 Kč); Era (440 000 Kč );
FLEXI životní pojištění (400 000 Kč);
Nadační fond AVAST (1 000 000 Kč);
ŠKODA AUTO a. s. (400 000 Kč a za-
půjčené vozy značky Škoda); ŠkoFIN
s. r. o. (250  000 Kč); Toyota Material
Handling CZ, s.  r.  o. (150  000  Kč);
Trigema a.  s. (850  000  Kč); Vinné
sklepy Lechovice spol. s  r.  o.
(528 231 Kč).

Celková suma peněz, které byly zís-
kané díky Dobročinné akademii, tvoří
6 056 619 korun. Ty budou Centrem
Paraple využity k udržení kvality a roz-
sahu služeb pro lidi, kteří se – ať už po
úraze nebo vlivem onemocnění – ocit-
li kvůli poškození míchy na vozíku.

Vedle Zdeňka Svěráka, Jaroslava
Uhlíře a dětského sboru Sedmihlásek
vystoupil také Spirituál kvintet, Tomáš
Klus a Blue Star. Překvapením veče-
ra bylo uvedení známého umělce Ja-
na Budaře, a to nejen jako účinkující-

ho, ale také jako spolumoderátora
pro tento i příští ročníky akce. Pořad
byl již tradičně upořádán v  Žiž-
kovském divadle Járy Cimrmana.

Zdroj: Centrum Paraple

Tituly pro zaměstnan-
ce roku už mají své
nositele

Nadační fond pro podporu zaměst-
návání osob se zdravotním posti-
žením (NFOZP) ve spolupráci s part-
nery letos již potřetí uspořádal pres-
tižní soutěž o tituly pro zaměstnan-
ce roku. Na slavnostním vyhlášení,
které se uskutečnilo v prostorách
Staroměstské radnice, je převzali
Magda Majo, účetní ze společnosti
Siemens, a Josef Fučík, spoluzakla-
datel občanského sdružení Život bez
bariér.

Všichni zaměstnavatelé mohli do
poloviny září nominovat své pra-
covníky, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením. Soutěž se ale
od loňského roku nevztahuje pouze
na společnosti, které mají ochrannou
známku Práce postižených, ale na ce-
lý trh práce, a to včetně úřadů státní
správy a samosprávy. Z tohoto důvo-
du je titul Zaměstnanec roku udě-
lován ve dvou kategoriích – tedy pod-
le toho, zda jde o  chráněný nebo
běžný trh práce.  
„V letošním roce přišlo 39 nomina-

ci ́, zájem se postupně zvyšuje i v katego-

rii běžného trhu práce, což vidíme sku-
tečně velmi rádi,“ popisuje Hana Po-
tměšilová, ředitelka NFOZP, a zamýšlí
se: „Možná jsme už jako společnost vy-
spěli a skutečně si uvědomujeme, že za-
městnávání osob se zdravotním posti-

žením není charita, ale běžná součást
trhu práce, která je pro mimochodem
pro firmy finančně velmi zajímavá...“
Naráží tak na fakt, že pokud firma
z běžného trhu práce zaměstnává
zdravotně postižené, může ušetřit
i více než čtvrt milionu korun ročně.
„Je jen škoda, že nemáme víc kategorií.
Za každou nominací je příběh, který
obohatil nejen mne, ale celou výbě-
rovou komisi,“ lituje a uzavírá Hana
Potměšilová.

Zdroj: NFOZP

Obce vysadí 2 300
nových stromů
Den stromů v letošním roce připadl
na 20. října a Nadace ČEZ se rozhod-
la jej oslavit vysazením alejí, a  to
celkem ve dvaadvaceti obcích. Grant
na výsadbu nových nebo obnovu his-
torických alejí a stromořadí poskytla
zmiňovaná organizace pod odborným
dohledem uznávaného botanika Vác-
lava Větvičky.

Úbytek tradičních stromořadí je
alarmující, a i proto se jím začalo za-
bývat samotné Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR. Díky tomu byly
zpřísněny podmínky pro kácení alejí.
Za pomoci Nadace ČEZ, která výsad-
bu podpořila téměř třemi miliony ko-
run, teď ve dvanácti obcích na Vyso-
čině, po třech v Moravskoslezském
a  Jihomoravském kraji, dvou ve
středních Čechách a  po jedné
v Ústeckém a Jihočeském kraji přibu-
de na 2 300 mladých stromů různých
druhů. Někde půjde o ovocné aleje
tvořené švestkami, jabloněmi či
hrušněmi, jinde zase budou vysázeni
tradiční zástupci lesů naší zeměpisné
šířky a chybět nebude ani český ná-
rodní symbol, tedy lípa srdčitá.

Stromořadí vedle své estetické
funkce přispívají ke snížení prašnosti
a hlukové zátěže, navíc pohlcují oxid
uhličitý. „Blahodárný vliv stromů si asi
každý uvědomuje. Méně už se ale ví, jak
velký jejich přínos skutečně je. Na-
příklad takový průměrně vzrostlý strom
vyprodukuje během jediného dne
množství kyslíku potřebné až pro deset
lidí,“ uvedl botanik Václav Větvička.

Letošní výsadba alejí navazuje na
podporu výsadby stromů z roku 2011,
kdy města a obce obnovily či nově vy-
sadily 46 stromořadí. „Podpora výsad-
by alejí má neuvěřitelný ohlas. Hlásí se
nám desítky obcí a měst s nápady na
obnovu alejí v místech, kde dříve histo-
ricky existovaly, ale postupně bohužel
vymizely,“ řekla Michaela Žemličková,
místopředsedkyně správní rady a ře-
ditelka Nadace ČEZ.

Zdroj: Nadace ČEZ

Nadace OKD snížila
své náklady
Současná ekonomická situace není
pro neziskový sektor zcela příznivá.
Z tohoto důvodu je řada organizací
nucena potýkat se s vlastními nákla-
dy. Karolína Drozdová, zástupkyně
ředitele Nadace OKD, informovala
o stěhování, kterým organizace pro-
šla právě z důvodu snižování provoz-
ních nákladů. Nově tedy nadace sídlí
na adrese Lihovarská 10/1199 v Ost-
ravě-Radvanicích.

Letošní plánované náklady snížila
Nadace OKD téměř o 25 %, přičemž
ve stejném duchu hodlá postupovat
i příští rok. Situace se bohužel nutně
musela dotknout i  grantových

V obcích vzniknou nové aleje a stromořadí. Foto: Nadace ČEZ

Pořad Dobročinná akademie uváděl Zdeněk Svěrák. Foto: Centrum Paraple
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prostředků. Přesto jsou aktivity nada-
ce více než úctyhodné. Zatímco letos
přispěla na neziskové projekty 30 mi-
lionů korun, v  roce 2014 chce vy-
naložit přes 21 milionů korun. I přes
toto snížení tak stále mezi firemními
nadacemi zůstane na špičce. Částka
podpoří hlavně okresy Frýdek-Místek,
Karviná a Ostrava.

Zdroj: Nadace OKD

Nakupte v Koloběhu
a podpořte Borůvku
Občanské sdružení Borůvka, které po-
máhá lidem s tělesným postižením in-
tegrovat se do společnosti prostřed-
nictvím zaměstnávání, dopravy do škol,
fyzioterapie a osobní asistence, otevře-
lo nový charitativní obchůdek Koloběh.
V něm mohou zákazníci nakupovat se-
condhandové oblečení a obuv pro že-
ny, muže i děti, ale také módní doplňky,
jako například šály nebo bižuterii. Svým
nákupem podpoří činnost občanské-
ho sdružení Borůvka.

Zřízením obchůdku dosáhlo sdru-
žení nejen finanční podpory, která
pramení z prodaného zboží, ale také
díky tomu vzniklo pracovní místo. To
je obsazeno právě klientem Borůvky.
Slavnostní otevření Koloběhu proběh-
lo 23. října, a to za účasti patronky

sdružení a  oblíbené herečky Nely
Boudové. Navštívit ho můžete v Dit-
trichově ulici 9 v Praze 2, a to každý
všední den od 10 do 17 hodin.

Zdroj: Občanské sdružení Borůvka

Pravidelné benefiční
akce u Kapucínů
Každou první středu v měsíci – s vý-
jimkou července a srpna – se může-
te zúčastnit cyklu benefičních akcí,
který nese název Večery u Kapucínů.
Probíhají vždy od 19 hodin, a to
v prostorách hradčanského kláštera
bratří Kapucínů v Praze. Dobrovolné
vstupné je následně věnováno někte-
ré z institucí, kterou vyberou samot-
ní organizátoři.

Poslední akce proběhla 6. listopa-
du, kdy vystoupila novoborská fol-
ková skupina Zhasni. V prosinci je pak
připraven program s komorním smí-
šeným sborem a  smyčcovým or-
chestrem Piccolo Coro & Piccola Or-
chestra.

Dne 28. října byly k cyklu spuš-
těny nové webové stránky
www.veceryukapucinu.cz a oblíbenou
akci můžete sledovat také na sociální
síti Facebook.

Zdroj: Kapucínský klášter
v Praze na Hradčanech

bezBAR má za sebou
druhou sezónu
Netradiční putovní bar s názvem bez-
BAR v letošním roce zvládl svou druhou
tour. Jeho vozíčkářskou obsluhu navíc
jistě potěšilo nové uživatelsky přívě-
tivější, hezčí i odolnější zařízení.

bezBAR je provozovaný sdružením
Art Prometheus, a to za přispění Na-
dace OKD. Jeho tým tvoří deset bar-
manů a barmanek, dokonce včetně
tváře celého projektu Martina Zacha,
držitele titulu Muž roku 2009, který je
po zranění upoután na invalidní vozík.

„Díky vzrůstající známosti si nás jedna
společnost objednala na firemní večírek,
což znamenalo další příspěvek do roz-
počtu. Byla to naše vůbec první komerční
akce,“ uvedl předseda občanského
sdružení Jakub Vedral s tím, že sociální
podnikání je sice byznys jako každý jiný,
ale v  případě bezBARu není pouze
o penězích – cílem je i propojení světa
zdravých a handicapovaných.

Celkový výtěžek z prodeje drinků je
67 524 korun. Věnován byl České asoci-
aci paraplegikůCZEPA, která tyto peníze
využije na provoz a rozvoj charitativního
obchodu Hvězdný bazar. Ten slouží ta-
ké jako tréninkové pracoviště, protože
zaměstnává tři vozíčkáře po úrazu míchy.

Zdroj: Nadace OKD

Unikátní projekt pro
zlepšení péče o pa-
cienty s roztroušenou
sklerózou
ReMuS, neboli Registr pacientů s roz-
troušenou sklerózou, je projektem
Nadačního fondu Impuls. Má za úkol
poskytnout údaje o skutečném počtu
pacientů, kteří v České republice trpí
roztroušenou sklerózou. Jeho cílem
je pak tyto informace předávat
zdravotním pojišťovnám pro efektivní
plánování finančních prostředků.
Každému pacientovi by pak měla být
poskytnuta adekvátní a účinná léčba,
a to co nejrychleji.

Data, zjištěná pomocí tohoto
projektu, budou dále sloužit také
pro výzkum a vývoj nových léků,
k  získání celkového obrazu efek-
tivnosti nákladné léčby a přispějí
k rozpoznání rizikových faktorů, kte-
ré budou hrát velice významnou ro-
li v  prevenci proti tomuto v  sou-
časnosti bohužel stále neléčitelné-
mu onemocnění.

Zdroj: Nadační fond Impuls
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Program Nadace Telefónica
nazvaný Think Big funguje od
května 2011. Jak ho hodnotíte?
Máme radost, že se ověřilo, že je prak-
ticky využitelný pro mladé lidi, kteří na
sobě chtějí pracovat a dál se zlepšovat.
Program je především vzdělávací, po-
souvá mladé dál v kompetencích po-
třebných pro budoucí uplatnění na tr-
hu práce. Přihlásit se do něj mohou
mladí lidé ve věku 15–26 let. Projekty
mladých by měly vždy něco zlepšit ne-
bo změnit ve svém okolí. Ročně pod-
poříme kolem 300 takových projektů.
Z poslední doby mě napadá například
projekt „Zachraň jídlo“. Byl to projekt
mladých nadšenců, kteří uspořádali
festival na Václavském náměstí
v Praze, kde vařili ze surovin těsně
před datem spotřeby a pohostili tak
přes 1 000 lidí. Potraviny získali od
několika prodejních potravinových ře-
tězců. Projektem chtěli především
upozornit na plýtvání potravinami
a konzumní způsob života.

Mohou Think Big využít jen
osoby nebo i neziskové
organizace?
I neziskové organizace, ale projekt
musí podat vždy mladý člověk ve věku
od 15–26 let. Může to být ale někdo,
kdo pracuje v neziskové organizaci
nebo její dobrovolník či klient. Projekt

pak může podpořit činnost dané ne-
ziskovky. Takto jsme podpořili výlety
mentálně postižených dětí, sportovní
turnaje dětských klubů, letní tábory
nebo kulturní a ekologické festivaly.
Nejde nám o  zaměření na nějaký
obor, ale o prospěšnost projektu pro
danou komunitu a osobní rozvoj těch,
kteří projekt podávají.

Dá se ještě o projekty zažá-
dat v letošním roce?
V tuto chvíli máme otevřenou v řadě již
šestou výzvu, která má uzávěrku
16.  prosince. Projekty se podávají
prostřednictvím on-line formuláře, kte-
rý je k dispozici na stránkách progra-
mu Think Big –www.o2thinkbig.cz.

Šanci má každý
dobrý nápad

Kolik projektů se vám běžně
sejde a kolik jich podpoříte?
Pokud se ptáte na to, jakou mají ža-
datelé šanci uspět, pak si myslím, že

velkou. Přihlášek se většinou sejde
kolem 400 a my podpoříme v každé
výzvě kolem 150 projektů. Každo-
ročně máme dvě výzvy.

Jakou maximální částku
může získat jeden projekt?
V  průběhu léta jsme pracovali na
nových pravidlech a došlo k určitým
úpravám, které ale nahrávají těm mla-
dým lidem, kteří nemají tolik zkušeností.

Jak jsme řekli, každý rok má Think
Big dvě výzvy. Od nadcházející výzvy
– která má uzávěrku 16. prosince –
může podávat projekt jednotlivec ne-
bo tým mladých lidí a vyzkoušet si
předkládaný projekt v menším měří-
tku s celkovým rozpočtem maximálně

10 000 korun. Pokud se projekt pove-
de, mohou zažádat v následujících vý-
zvách o podporu až 70 000 Kč.
Kromě finanční podpory získají mla-
dí v rámci programu i nefinanční pod-
poru: workshopy a kurzy zaměřené
na rozvoj kompetencí jako jsou
projektová řízení, komunikace, krea-
tivita nebo digitální technologie.

Dále budou mít jednotlivci nebo týmy
k  dispozici po celou dobu realizace
projektu mentory z řad zaměstnanců
společnosti Telefónica, kteří prakticky
fungují jako „přítel na telefonu“. Na ně se
mohou podpoření žadatelé kdykoliv ob-
rátit a řešit s nimi případné problémy.

Sledujete dopad projektů
Think Big na mladé lidi?
S  lidmi, kteří realizovali projekty
v Think Big, se pravidelně potkáváme.
Také zpětnou vazbu máme pravi-
delnou a těší nás, že projekt opravdu
posouvá mladé v jejich osobním roz-
voji. Zjistili, co jim jde, kde mají rezervy
a co jsou oblasti, které mohou pova-
žovat za svoje slabé stránky. Mnoho
z nich získalo sebevědomí, že umí sa-
mi něco dokázat a někteří díky projek-

tům získali i zaměstnání. Například Fi-
lip, který úspěšně pomohl v rámci své-
ho projektu Bikepark Betoňák opravit
bike park v Ostravě, tam pak začal
pracovat jako jeho provozní.

Vánoce a dobré
skutky patří k sobě

Jaké další programy teď Na-
dace Telefonica připravuje?
Je konec roku, blíží se Vánoce, takže ně-
které aktivity směrujeme právě k tomu-
to svátku. Pro zaměstnance Telefónicy
budeme pořádat tzv. vánoční týden
s nadací, v průběhu kterého se budeme
ohlížet za úspěšnými projekty roku

2013. Chystáme diskusi s terénními
pracovníky Člověka v tísni, se kterými
jsme pomáhali v době červnových po-
vodní, dále se setkáme s neziskovkami,
ve kterých jsme v průběhu roku dobro-
volničili, uspořádáme vánoční trhy ve
spolupráci s chráněnými dílnami. A pro-
tože Vánoce nejsou jen o  dětech,
plánujeme i sbírku pro Linku seniorů,
kterou dlouhodobě podporujeme. Na-
pilno budeme mít i s programem Think
Big, do kterého se, jak doufáme, přihlá-
sí opět stovky projektů a my budeme
mít z čeho vybírat.

Z čeho máte za svého půso-
bení v nadaci největší radost?
Skutečnou radost mám z množství
zaměstnanců společnosti Telefónica,
kteří mají zájem se do nadačních
projektů a aktivit zapojovat. Jsou jich
tisíce ročně a stále jich přibývá. Po-
máhají různě – časem, penězi i vlast-
ním know how. Jejich pomoc je nena-
hraditelná, spousta dobročinných ak-
tivit by bez ní nespatřila světlo světa.

Děkuji za rozhovor,
Marek Šedivý

Mladí lidé často hýří kreativitou i snahou něco změnit, ovšem problé-
mem, na který narážejí, bývá potřebný kapitál. Prostřednictvím celo-
evropského programu Think Big, který v České republice realizuje
Nadace Telefónica, dostávají šanci uvést svou myšlenku v život, ří-
dit vlastní projekt i jeho dílčí aktivity, a tím převzít zodpovědnost
vůči společnosti a cosi ve svém okolí zlepšit. O celém projektu jsme
si povídali s manažerkou Nadace Telefónica, Klárou Tichou.

P řed nástupem do Nadace Tele-
fónica působila Klára Tichá ve

společnosti KPMG Česká republika
(2008–2012), kde měla na starost
rozvoj konceptu společenské odpo-
vědnosti. Absolvovala také půlroční
stáž v KPMG v Itálii, kde pracovala
na projektech CSR pro KPMG firmy
v regionu EMA (Evropa, Blízký Vý-
chod, Afrika). Dříve pracovala
v několika českých i zahraničních or-
ganizacích na pozicích koordiná-
torky evropských rozvojových
a  vzdělávacích projektů (Mepco,

Aspra, European Forum for Urban
Safety). Vystudovala Fakultu soci-
álních věd v Praze, obor sociologie
a sociální politika.

Klára Tichá

Od roku 2011 podpořila Nadace Telefónica již přes 700 projektů,
do kterých se aktivně zapojilo přes 2 100 mladých lidí, kterým
nadace rozdělila přes 37 milionů korun.

RozhovorMladí získají v Think Big praxi potřebnou
pro uplatnění na trhu práce

http://www.neziskovky.cz
http://www.o2thinkbig.cz
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ŘÍZENÍ A  VEDENÍ

Jak být dobrým manažerem
NNO –modulový kurz
s možností konzultace
8. 11. 2013–13. 2. 2014
Jednotlivé kurzy:
Právní minimum manažera NNO,
Efektivní vedení porad a jednání, Ti-
me management, Hodnocení pra-
covního výkonu, Efektivní motivace
zaměstnanců
Lektoři: Pavel Němeček, Petr Vít,
Zuzana Briš, Magdalena Černá
Poraďte se s odborníky, konzultujte
a staňte se dobrým manažerem vaší
NNO! Přihlásit se můžete na celý mo-
dul či na jednotlivé kurzy. Ke všem
kurzům je započtena hodinová indivi-
duální konzultace s lektorem. Konzul-
tovat můžete prostřednictvím emai-
lu, Skype, telefonicky nebo samozřej-
mě osobně.

Více informací ‣

Efektivní vedení porad
a jednání
14. 11. 2013
Lektorka: Magdalena Černá
Připadá vám, že vaše porady trvají
dlouho a nikam nevedou? Chopte se
vedení. Naučte se jednání struktu-
rovat, aby přineslo jasné a srozumi-
telné výstupy. Porada, jednání či ře-
šitelská schůzka pak nebude zbytečně
dlouhá a zapojením všech zúčastně-
ných do diskuse a spolupráce využije-
te jejich potenciál. Vaší věci i týmu to
jen prospěje.

Více informací ‣

FUNDRAISING,
MARKETING A  PR

Jak využít sílu Facebooku ke
svým cílům
13. 11. 2013
Lektor: Marek Jehlička
Facebook může vaší organizaci při-
nést mnoho dobrého. Poznejte jeho
potenciál a  využijte ho ke svému
prospěchu. Naučte se vytyčit si
správné cíle a nastavit komunikační
strategii tak, abyste jich dosáhli s vy-
naložením co nejmenšího množství
času i peněz.

Více informací ‣

Nebojte se být fundraiserem!
21. 11. 2013
Lektorka: Milada Šnajdrová
Chce to jen odvahu. Dárci jsou také
jen lidé a je třeba naučit se s nimi
jednat. Na kurzu se seznámíte s prak-
tickými postupy i základními triky pro
vyjednávání nejen o penězích. Přijď-
te nabrat odvahu a naučit se, jak se
pochlubit výsledky své práce.

Více informací ‣

Základy individuálního
fundraisingu a vytvoření
fundraisingové strategie
26. 11. 2013
Lektor: Petr Machálek
Úspěšný fundraising se odvíjí od kva-
litního plánu. Klíčem k  jeho usku-
tečnění je správná strategie. Obojí se
můžete naučit na našem kurzu – do-
zvíte se, na co si dát pozor a jaké jsou
výhody a  nevýhody jednotlivých
druhů fundrasingu. Zjistíte, jak
oslovovat potenciální individuální
dárce a seznámíte se s metodami di-
rect dialogue a direct mailing. Vaše
cesta k cíli bude přehlednější.

Více informací ‣

Argumentace a vyjednáváni
s dárcem a sponzorem
3.–4. 12. 2013
Lektorka: Olga Medlíková
Na každého platí něco jiného. Proto
je třeba mít v záloze argumenty pro

různé typy lidí. Naučte se připravit si
argumenty pro různé dárce a spon-
zory, zdokonalte svou argumentační
rétoriku. Na kurzu si své vyjednávací
dovednosti budete moci prakticky vy-
zkoušet a  získáte k  nim cennou
zpětnou vazbu.

Více informací ‣

OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ

Komunikace v krizových
a zátěžových situacích
22. 11. 2013
Lektorka: Milada Záborcová
Ocitáte se v  situacích, kdy musíte
jednat s osobami, jejichž chování je
mimo rámec standardní komunikace?
Jste ve styku s jedinci, jejichžmotiva-
ce k činům může mít patologické rysy,
kteří ohrožují okolí či sebe samotné,
či s osobami, které byly postiženy mi-
mořádnou životní událostí? Naučte se,
jak vhodně reagovat. Získáte před-
stavu o možnostech vyjednávání v tzv.
„zablokované komunikaci“ či jinak ztí-
žené situaci, ozřejmíte a procvičíte si
postupy pro tzv. vyjednávací strategie
krizového rozhovoru.

Více informací ‣

LEGISLATIVA
A  ÚČETNICTVÍ

Právní minimum
manažera NNO
8. 11. 2013
Lektor: Petr Vít
Provoz úspěšné neziskové organiza-
ce se neobejde bez kvalitních smluv
a dohod. Kurz Vám pomůže v ori-
entaci mezi jednotlivými typy smluv
a jejich náležitostmi. Určeno všem,
kteří nechtějí šedivět předčasně.

Více informací ‣

Účetnictví v praxi s ohledem
na účetní uzávěrku a závěrku
11.–12. 11. 2013
Lektor: Karel Malý
Vhodné účtování vám zjednoduší práci
při vyúčtování dotací a grantů, při účet-
ní uzávěrce a závěrce i při vyplňování
daňového přiznání. Naučte se, jak na to.

Více informací ‣

Občanská sdružení – spolky
podle nového občanského
zákoníku
18. 11. 2013
Lektor: Petr Vít
Nový občanský zákoník je na cestě.
Obavy ze změn, které vám přinese,

z

ažehnáte nejlépe tak, že se s ním se-
známíte. Na kurzu se dozvíte více
o  rozdílech mezi spolkem a  ob-
čanským sdružením, budete se moci
zeptat na všechny potřebné souvis-
losti, včetně možnosti přeměny na
ústav či sociální družstvo a  nové
úpravy pobočných spolků.

Více informací ‣

Transformace občanských
sdružení podle zákona
č. 68/2013 Sb.
19. 11. 2013
Lektor: Petr Vít
Se vstupem do roku 2014 již nebude
možné založit obecně prospěšnou
společnost! Máte již rozmyšleno, zda
přeměníte o.s. na o.p.s. nebo raději
využijete nových právních forem -
spolek, ústav? Právě tento seminář
vám vysvětlí, jaké jsou možnosti a ja-
kým způsobem postupovat.

Více informací ‣

Účetní závěrka NNO,
daňové přiznání
4. 12. 2013
Lektor: Karel Malý
Čeká vás účetní uzávěrka nebo zá-
věrka? Pokud nevíte, v čem se liší, je
nevyšší čas navštívit náš kurz. Sezná-
míte se s metodikou povinného roz-
dělení výnosů a nákladů, naučíte se
sestavit účetní závěrku a vyplnit da-
ňové přiznání – vše na příkladech
z praxe neziskových organizací.

Více informací ‣

Rozpočty a cash flow v NNO
5. 12. 2013
Lektor: Karel Malý
Myslíte, že k úspěchu organizace sta-
čí kladný hospodářský výsledek?
Chyba lávky! Je potřeba postarat se
také o  kladné cash flow! Pros-
tředkem k tomu je správně sesta-
vený rozpočet. Na kurzu se naučíte
vytvořit, kontrolovat a  upravovat
rozpočet a v souvislosti s ním na-
plánovat cash flow. Peníze vám už
jen tak neutečou.

Více informací ‣

Právní a daňové aspekty
fundraisingu
6. 12. 2013
Lektor: Petr Vít
I fundraising má svá právní a da-
ňová pravidla. Seznamte se s nimi!
Věnujte energii rozvoji své organiza-
ce namísto řešení nemilých pře-
hmatů.

Více informací ‣

Sezona účetních kurzů začíná. Dejte
si účetnictví do pořádku.Lektor Karel
Malý Vám ukáže jak na to!

Neziskovky.cz děkují Nadačnímu fondu J&T, že mohou nabízet neziskovým
organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.

Kurzovné

od 650 Kč
za den

Kurzy listopad 2013

Foto: Neziskovky.cz

http://www.neziskovky.cz
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nabízí lidem s postižením prostor, kde se mohou vyjádřit, ukázat svoji tvořivost, 
originalitu a individualitu.  

„momentální sCÉna“
p r o j e k t  

nebo se jinak uměleCky vyjadřují? ozvěte se nám.
budeme rádi, když se k nám přidáte a pomůžete představit svět kolem nás očima spoluobčanů s postižením.

v mlÉčnÉm baru bílá vrána organizujeme pravidelně výstavy, konCerty, divadelní i filmová představení.

Kontaktujte nás 
www.barbilavrana.cz
fundraising@pohoda-help.cz
tel: 777 913 458
Kodymova 4, Praha 5

mají 
kapelu?

malují?

fotí?

točí 
filmy?

hrají na 
nějaký 

nástroj?

hrají vaši 
klienti 

divadlo?

zpívají?

píší 
básničky?
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Vystudovala jste obor soci-
ální práce. Co vás k této vol-
bě přivedlo?
Nebylo to tak úplně moje rozhodnutí.
Rozhodla moje matka, která věděla,
jaké jsou mé silné stránky. Vždycky
jsem měla touhu „změnit svět“, „být ji-
ná“. Byla jsem tak trochu rebelka. Když
jsem vyšla ze školy, bylo mi jasné, že
chci dělat něco pro lidi, kteří se z ně-
jakého důvodu nemohou účastnit

„normálního“ života. Po léta, kdy jsem
působila jako sociální pracovnice, pro
mě byla hnacím motorem právě mo-
je volba podporovat slabší členy
společnosti, pomáhat lidem v nouzi
postavit se opět na nohy a – bude-li
třeba – propůjčit jim svůj hlas.

Proč jste se rozhodla vstou-
pit do politiky?
Vždycky jsem se nějakým způsobem
angažovala. A vždycky spíš za něja-
kou věc než proti něčemu. A říkala
jsem si, že v politice budu moct věci
snáze změnit nebo ovlivnit.

Je rakouská politická scéna
otevřená ženám?
Ano, čím dál více, ale stále jsou tu rezervy.
Pracovní podmínky pro ženy-političky,
které mají rodinu, jsou nyní příznivější.

Jak to v praxi vypadá?
Mezi příznivější podmínky pro ženy na
vedoucích politických pozicích patří
například dostupná péče o děti na
pracovišti, stejný příjem jako mají

muži, pružná pracovní doba nebo
žádné porady po sedmé hodině večer.

Co bylo pro vás v politice
největší výzvou?
Uchovat si humor, ženskost a lidskost.

Jak se vám to povedlo?
Nebylo to vždycky snadné, protože
v  každodenním politickém životě
přesně tyto vlastnosti přicházejí zkrát-
ka. Když přijde na závažná a náročná
témata, dostává se často ke slovu moc,
tvrdost a schopnost se prosadit. Sílu
uchovat si lidskost, ženskost a dobrou
mysl mi dával můj rodinný život, moje

nezávislost, poctivost k  sobě samé
a moje přesvědčení. A taky jsem se ne-
lekala svých politických odpůrců.

Myslíte si, že ženy vnášejí do
rozhodovací sféry jiné
hodnoty a témata než muži?
Ano. Žena má lepší přehled a dokáže
se na věci dívat otevřeněji a z lidské-
ho úhlu. Uvažuje méně abstraktně.
Ale je třeba, aby počet žen a mužů byl

vyvážený, protože – dokáží-li kvalitně
spolupracovat – výsledkem je jasné
a poctivé rozhodování.

Jste velmi úspěšná žena.
V současnosti zastáváte po-
zici předsedkyně Správní ra-
dy Nadace ERSTE. Jaký vý-
znam má pro vás kariéra?
Nikdy jsem nepovažovala za pod-
statné být ve vedoucí pozici, ale mám

pevnou vůli a silnou osobnost a těší
mě vést a motivovat lidi. Nejde mi ani
tak o úspěšnou kariéru, ale spíš o to,
že v této pozici mohu využít svých
schopností ku prospěchu druhých.
Prioritou jsou vždy ti druzí. V  mé
stávající pozici jsou pro mě cíle Nada-
ce ERSTE přednější než má kariéra.

Nemůžete jen tak
sedět a přemítat

Co vás přivedlo na myšlenku
programu Bauern helfen
Bauern?
Projekt Bauern helfen Bauern vznikl
ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že ob-
last konfliktu v bývalé Jugoslávii, kde
lidé nesmírně trpěli, leží jen pár hodin
jízdy od Salzburgu, odkud pocházím.
V listopadu 1992 nebyl hlavní problém
to, že lidem je zima a nemají co jíst, ale
že mrznou a umírají hladem.

Když to vidíte na vlastní oči a jste
svědkem osudů milionů lidí, kteří přes
noc přišli o všechno a museli uprch-
nout, nemůžete jen tak sedět a pře-
mítat. Vstanete a  něco uděláte –
a hned tak neodejdete. Proto i my
tam pomáháme už 20 let.

Co bylo na téhle práci
nejnáročnější?
Skutečnost, že nemůžete pomoci
všem a že každý má své limity.

Jak jste motivovala k zapo-
jení dobrovolníky?
Žádná vnější motivace ani nebyla za-
potřebí. Vyzvala jsem je, ať jedou se
mnou, aby sami viděli, mohli naslou-
chat, přemýšlet, pomáhat, utěšovat…
Když věci vidíte na vlastní oči, nemá-
te jinou alternativu než nasadit své
schopnosti ve službě lidem v nouzi.

Jak jste se bránila vyhoření –
svému i vašich dobrovolníků?
Nijak. Zdrojem síly je naplnění z po-
moci ostatním. To vás motivuje k vý-
konům, o kterých se vám ani nesnilo.
Dávání nikoho z nás neochudí! Za
dvacet let trvání projektu jsem tohle
vypozorovala u každého člověka, bez
výjimky. Když vidíte, že vás ostatní

opravdu potřebují, posílí vás to.
Spousta dobrovolníků mi řekla, že
když pracovali pro druhé, zapomněli
na své vlastní problémy či nemoci,
s nimiž se potýkali doma.

Co se mě týče, víra mi vždycky po-
máhala jít dál. Vyhoření mi nikdy ne-

Tak trochu rebelka

Když vidíte, že vás ostatní opravdu potřebují, posílí vás to.

Doraja Eberle přijela do Prahy zúčastnit se diskuse o dobrovolnictví
v rámci konference Forum 2000. Zkušeností na tomto poli má vskutku
nepočítaně. Možná podstatnější je však její schopnost neztrácet ze
zřetele člověka, jemuž jsou výsledky její práce určené především. Ať
už se jedná o politiku, humanitární pomoc v bývalé Jugoslávii či pů-
sobení na pozici předsedkyně správní rady Nadace ERSTE.

Rozhovor

Doraja Eberle. Foto: archiv D. Eberle

Jedním z mých životních cílů je umět
přijmout ostatní lidi takové, jací jsou.

http://www.neziskovky.cz
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připadalo vzdálenější, než když jsem
pracovala pro lidi v Bosně – a nikdy
bližší, než když jsem pracovala na vy-
sokých pozicích.

Jak si to vysvětlujete? Vždyť
i na vysokých pozicích může
být práce smysluplná.
Určitě, práce ve vysokém postavení
může být smysluplná, o tom není po-
chyb! Ovšem když v takové pozici pů-
sobíte (a taková byla moje zkušenost
v politice), po většinu času nejste tak
blízko těm, jejichž životy ovlivňujete.
Zároveň daleko déle trvá, než se změ-
ny projeví, takže je velmi snadné pod-
lehnout frustraci a netrpělivosti. A od-
tud není daleko k vyhoření.

Na druhou stranu, když přímo po-
máháte lidem v  nouzi, jako my
v projektu Bauern helfen Bauern, pak
je tato práce opravdu motivující a po-
silující. Jsme totiž zaměření prakticky.
Naše organizace pomáhá stavět domy
pro lidi žijící na ulici, poskytuje jídlo
velmi chudým rodinám, pomáhá dě-
tem získat vzdělání. Když vidíte
konkrétní výsledky své práce, je to
úplně jiný pocit. Vidíte, jak se změny
dějí téměř přes noc (a nezáleží na tom,
že to jsou třeba jen malé změny).

Ovlivnily zkušenosti z bývalé
Jugoslávie vaše rozhodnutí
angažovat se v integrační
politice?
Ano, to byl rozhodně jeden z důvodů.
Vždycky jsem se zasazovala za lidská
práva a za to, aby všichni lidé měli
svou důstojnost. Jedním z mých život-
ních cílů je umět přijmout ostatní lidi
takové, jací jsou, i s jejich odlišnost-
mi. Nejvíce zkušeností jsem v tomto
ohledu získala díky svým dětem, kte-
ré jsme adoptovali jako miminka
prostřednictvím Matky Terezy. Ačko-
li vyrostly v Rakousku, dostaly dobré
vzdělání a vychovali jsme je tak, aby
byly spokojenými a odpovědnými ob-

čany, musí dennodenně čelit rasismu
a problémům spojených s integrací.

Jde o službu komunitě
Na jaké priority jste se zamě-
řovala coby členka Salcbur-
ské regionální vlády?
Měla jsem na starosti tolik oblastí,
které byly mému srdci blízké – péči
o  děti, práci s  mládeží, rodinu, in-

tegraci a mnoho dalších. Mojí priori-
tou přitom bylo změnit politickou kul-
turu ve vládě. Postoje a chování členů
k sobě navzájem. Chtěla jsem v tom-
to směru jít příkladem.

Vybavujete si nějaký
konkrétní úspěch či situaci,
kdy se vám to povedlo?
Jedna z  věcí, které se mi podařilo
změnit, byla kultura jednání mezi růz-
nými stranami. Dokázala jsem
přesvědčit představitele různých
stran, aby se navzájem respektovali
i  se svými odlišnostmi, což vedlo
k lepšímu politickému klimatu.

Jakou podporu podle vás
potřebují moderní rodiny
nejvíce?
Každá rodina potřebuje podporu. Ro-
diny by měly mít svobodu zvolit si, jak
budou žít, a stát i jejich okolí by tuto
svobodu měly podporovat. My všich-
ni bychom měli dělat vše pro to, aby
nepřibývalo rozpadlých rodin, což si
nikdo nepřeje. Každé druhé manžel-
ství v Rakousku končí rozvodem…

Jakou zkušenost jste si
odnesla z působení v Salcbur-
ské regionální vládě?
Co se týče zkušeností, nelze oddělit
politiku, projekt Bauern helfen
Bauern a mé působení v Nadaci ERS-
TE. Jakmile máte společný cíl, všech-
no je možné a uskutečnitelné. A to
vyžaduje kulturu, kde jde o společnou
věc, nikoli o cíle jednotlivců.

Co z této zkušenosti využívá-
te ve své současné práci?
Mnoho, protože vždycky jde o službu
komunitě. Pokud nevezmete tenhle
pohled za svůj, nemůžete jít do poli-
tiky nebo pracovat v neziskové or-
ganizaci či nadaci.

V české neziskové sféře
pracuje mnoho lidí, kterým
leží na srdci prospěch jejich
společenství, ovšem na čes-
ké politické scéně je tento
přístup spíše ojedinělý. Co
mohou udělat občané pro to,
aby se étos politiky v tomto
směru změnil k lepšímu?
Za prvé, občané by měli být aktivní
a  uplatňovat svá demokratická
práva. Doplňovat se s neziskovými
organizacemi v jejich boji za dobrou
věc. Pokud vám připadá, že nemáte
dostatečné zastoupení, je na vás,
abyste se přičinili o změnu. Když bu-
dete jen sedět stranou a čekat, až
ostatní dají věci do pořádku, pak se
připravujete o základní politickou
„moc“, kterou máte! Jděte k volbám,
kdykoli je to možné, podepisujte pe-

tice tam, kde cítíte potřebu změny,
podporujte neziskové organizace,
které mají podobný pohled na věc
jako vy. Aktivně se zasazujte za něco
spíš než proti něčemu! Když se do
něčeho vloží veřejnost, česká poli-
tická scéna nezůstane stranou. Po-
chopitelně se přikloní k názoru větši-
ny hlasů.

Naslouchejte tomu,
co lidé potřebují

Co je nezbytné pro úspěch
dobrovolnického projektu?
Společný cíl. A  schopnost přidělit
dobrovolníkům úkoly odpovídající
jejich nadání. Pak mohou přispívat ze
své dobré vůle a s maximální motiva-
cí a naplněním. Dobrovolnictví není
povinnost, je to práce, kterou chcete
dělat – v tom je ten rozdíl.

Můžete nějak porovnat
úroveň dobrovolnického
zapojení v Rakousku a jinde
v Evropě?
Míra zapojení v Rakousku je velmi vy-
soká. Přibližně tři miliony lidí věnují
týdně 14 milionů hodin svého času
práci pro formální i neformální in-
stituce a uskupení (to je zhruba 43%
rakouské populace). Většinu času vě-
nují mladí lidé mezi patnácti a deva-
tenácti roky a dospělí ve věku 40–49
let. V Rakousku dobrovolnictví velmi
dobře funguje ve venkovských ob-
lastech. Přispívat svému společenství
je tam otázkou cti.

Co se dobrovolnického zapojení
týče, podle celosvětového žebříčku
World Giving Index 2012 sestavené-
ho nadací Charities Aid Foundation je
Rakousko na 41. místě ze 146.

Co byste doporučila zemím,
kde byla tradice dobrovol-
nictví historicky přerušená,
jako například v České
republice?
Vždycky pracujte ve skupině. Začně-
te v  malém, na základě osobních
vazeb, a sledujte svůj cíl. Vždycky vy-
cházejte z dostupných zdrojů a při-
způsobte se okolnostem. Naslouchej-
te tomu, co lidé opravdu potřebují.
Nezahrnujte je něčím, co potřebují
podle vašeho názoru.

Nikdy neberte ohled na to, zda
můžete ovlivnit nebo udělat dobrý
dojem na danou zemi, vládu nebo
společnost. Držte se své věci a cíle.
Pracujte dlouhodobě – dobrovolni-
čení po dobu jednoho či dvou týdnů
nebo měsíců nemá valný smysl.

Děkuji za rozhovor a inspiraci,
Olga Pohl

Doraja Eberle je od roku 2012
předsedkyní Správní rady Na-

dace ERSTE. Vystudovala obor soci-
ální práce a více než 10 let pracova-
la pro Salcburskou regionální vládu.
V roce 1991 založila humanitární or-
ganizaci Bauern helfen Bauern (Ze-
mědělci pomáhají zemědělcům)
a zaměřila všechny své síly na po-
moc v oblastech zasažených válkou
v bývalé Jugoslávii. V letech 2004-
2010 byla členkou Salcburské regio-
nální vlády, kde mimo jiné zodpoví-
dala za integrační a rodinnou poli-
tiku. Od roku 2011 působí v před-
stavenstvu Nadace ERSTE. Během
své kariéry zastávala četné politické

i dobrovolné pozice. Za svou práci
pak byla oceněna několika meziná-
rodními cenami, jakými jsou na-
příklad Cena Danubiuss od Institu-
tu pro Podunají a Střední Evropu
nebo Cena za mír, kterou uděluje
EastWest Institute v New Yorku.

Doraja Eberle

Nadace ERSTE oceňuje iniciativy v oblasti sociální integrace
Foto: archiv D. Eberle

Rozhovor
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Monika Šimůnková však měla
i  nadále setrvat ve  funkci

vládní zmocněnkyně, kterou po od-
volaném Michaelu Kocábovi taktéž
zastávala, a to od února 2011. Reak-
cí na uplynulé události ale bylo po-
dání rezignace i na tento post. Odů-
vodněním, které podala médiím, bylo,
že tato pozice po oddělení od funkce
ve vedení Sekce pro lidská práva ztra-
tila potřebné pravomoci i obsah. Jak
navíc uvedla, kvůli vágnímu zakotvení
pozice vládního zmocněnce v novém
organizačním řádu Úřadu vlády by

nebylo možné účinně vykonávat
agendu související s lidskými právy.

Zmocněnec pro lidská práva, jenž
nahradí Moniku Šimůnkovou, bude
teprve zvolen novou vládou.

Z oblasti neziskového sektoru má
Monika Šimůnková mnoho zkušenos-
tí. Mimo jiné například působila v Na-
daci Naše dítě, a to jako právnička,
zástupkyně ředitelky a zástupkyně or-
ganizace v  médiích a  na českých
i mezinárodních fórech. Byla aktivně
činná v oblasti legislativy týkající se
dětí a dětských práv, internetové bez-

pečnosti, domácího násilí aj. Stála
u zrodu Linky právní pomoci, byla
manažerkou grantového řízení pro
rozdělování finančních prostředků
z Nadačního investičního fondu a ve-
doucí projektu Internet Hotline,
členkou představenstva Sdružení
Linka bezpečí a  mezinárodní or-
ganizace v oblasti dětských práv Eu-
ronet. Stala se také součástí pracovní
skupiny pro otázky mezinárodních
únosů dětí a  výkonu rozhodnutí
odnětím dítěte při Ministerstvu
spravedlnosti a Panelu odborníků Mi-

nisterstva práce a  sociálních věcí
pro  problematiku  mezinárodních
únosů dětí. V neposlední řadě byla
v letech 2008–2009 členkou pracovní
skupiny Ministerstva spravedlnosti
pro mediaci v netrestních věcech.

Jana Maláková

Monika Šimůnková rezignovala na post
vládní zmocněnkyně

Stalo se...

Dne 15. října byla ze své vedoucí pozice v Sekci pro lidská práva odvo-
lána Monika Šimůnková. Učinil tak vedoucí Úřadu vlády Radek
Augustin, a to s oficiálním vysvětlením, že důvodem je neodpovídají-
cí pracovní morálka a špatná týmová práce. Odvolaná uvedla, že ji
samotnou toto jednání velice překvapilo, protože se doposud nese-
tkala s žádnými výtkami nebo připomínkami, které by se týkaly její
pracovní činnosti. Do vedení Sekce pro lidská práva byl pak dočasně
dosazen Martin Šimáček, ředitel Oboru pro sociální začleňování.

Monika Šimůnková. Foto: Úřad vlády ČR

Kdo si od 8.11. do 18.11. 2013 on line nezvolí 

nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, nemůže si stěžovat, 

že nevyhrál jeho favorit.

www.zihadloroku.cz - pro hlasování klikni zde!

Žihadlo 2013

INZERCE
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Skupina ČEZ je jeden z nej-
větších subjektů na českém
trhu. Je také jedním z nejvý-
znamnějších dárců na poli fi-
remního dárcovství. Vedle
něj funguje také Nadace ČEZ.
Dárcovství se věnují oba ty-
to subjekty?
Nadace ČEZ podporuje projekty ne-
ziskového sektoru od roku 2002. Roz-
děluje finance, které jsou schváleny
valnou hromadou Skupiny ČEZ. Jde
o  finanční prostředky, které jsou
generovány ze zisku vybraných dce-
řiných společností. Navíc ještě Skupi-
na ČEZ prostřednictvím reklamního
partnerství podporuje ročně stovky
komunitních projektů. Oba subjekty
podporují široké spektrum oblastí
a při výběru kladou velký důraz na
potřebnost jednotlivých projektů
podle aktuální situace v jednotlivých
regionech.

Jak poznáte, které projekty
jsou v daném regionu
potřeba?
Hodně dbáme na interní komunikaci
jak ve firmě, tak v nadaci. Skupina ČEZ
má Českou republiku rozdělenou do
7 regionů, v každém regionu máme
dva kolegy komunikátory, od kterých

se pak dozvídáme, co je v daném
regionu pálí. Snažíme se tak aktuálně
na podněty reagovat v průběhu roku.

Zaměstnanecké
granty zaznamenaly
úspěch
Je tedy možné žádat o podpo-
ru v průběhu celého roku?
Hlavní oblasti podpory vyhlašuje Na-
dace ČEZ na celý rok. V jejich rámci je
možné požádat o podporu v průbě-
hu celého roku. Rozhoduje se kaž-
dého čtvrt roku, žádostí se ale schází
obrovské množství.

Letošní novinkou je program Na-
dace ČEZ zaměřený na prohloubení
spolupráce mezi nadací a zaměstnan-
ci Skupiny ČEZ. Nadace letos vyhlási-
la tzv. zaměstnanecké granty. Vyčleni-
la na ně peníze, které mohli za-

městnanci v  regionech přidělit
neziskovým organizacím, které sami
znají a mají s nimi pozitivní zkušenost.
Hodnocení projektů a hlasování se
zúčastnilo přes 5 000 zaměstnanců.
Sešlo se 274 projektů, ze kterých bylo
podpořeno 107. Celkem byla rozdě-
lena částka ve výši tří milionů korun.
Když to spočítáme, vychází na jeden

projekt v průměru 30 000 Kč. Pro
konkrétní představu šlo o podporu
sportovních klubů, aktivit s  dětmi
a mezi podpořenými žádostmi se ob-
jevily i projekty dobrovolných hasičů,
témata péče o handicapované nebo
ochrana životního prostředí.

Tím, že se zaměstnanci zapojují do
hodnocení projektů neziskových or-
ganizací, zjišťují, co se u nich v regionu
všechno děje a jaké problémy se tam řeší.

Může se stát, že jeden pro-
jekt současně podpoří jak
Nadace ČEZ, tak v rámci re-
klamního partnerství také
Skupina ČEZ?
Možné to je. Příkladem je charitativní
projekt zaměstnanců Skupiny ČEZ
a Nadace ČEZ „Plníme přání“, který
funguje už od roku 2007. Vždy
v předvánočním čase nebo v případě
mimořádných událostí mohou za-
městnanci darovat peníze na speciál-
ní účet, ke kterému Nadace ČEZ při-
dá další částku ze svých zdrojů. V kaž-
dém ročníku pomoc směřuje k jiné
skupině potřebných. Oblast podpory
vybírají sami zaměstnanci Skupiny
ČEZ v intranetové anketě. V prvním
ročníku rozdávali energetici dárky dě-
tem z dětských domovů, loni zase při-
spěli na podporu aktivního stárnutí
a  plnili přání seniorům. Za dobu
trvání projektu přispěli zaměstnanci
Skupiny ČEZ částkou více 4 miliony
korun, naposledy po ničivých po-
vodních v červnu 2013 částkou 1,4
milionu korun. V  letošním, už

sedmém ročníku, podpoří energetici
právě výcvik asistenčních psů. O tom,
kam bude pomoc letos směřovat,
rozhodli zaměstnanci prostřednictvím
hlasování na intranetu. Podpořit vý-
chovu asistenčních psů si přálo téměř
800 zaměstnanců.

ČEZ je značka, která si
v dnešní době nemůže dovo-
lit „nedělat“ společenskou
odpovědnost. Někdy to bývá
tak, že společensky odpo-
vědné aktivity jsou pro firmu
nutným zlem. Z toho jak si
povídáme, mám ale pocit, že
Vás to vyloženě baví. Kolik li-
dí se u vás společenskou od-
povědností zabývá?
Nejtěžší a zároveň nejhezčí je práce
na tom, aby se společensky odpo-
vědně chovali všichni ve firmě. Není
to o nařizování a povinnostech, ale
o nalezení způsobů, které motivují
jednotlivé profesní týmy a jejich čle-
ny, aby se pustili do věcí, které jsou
dobrovolné nebo nad rámec po-
vinností ze zákona.

Pomyslné sídlo má CSR právě
v mém útvaru public relations. Oblast
filantropie pak řešíme v Nadaci ČEZ,
které se v roli ředitelky věnuji. Snaží-
me se společně směřovat, inspirovat,
sdílet i komunikovat hodnoty, které
ke společenské odpovědnosti značky
ČEZ patří.

Děkuji za rozhovor,
Marek Šedivý

Společenská odpovědnost je o umění motivovat

Manažerka útvaru public relations Skupiny ČEZ a ředitelka Nadace ČEZ Mgr. Michaela Žemlič-
ková, MBA, má skutečně nabitý pracovní program. Přesto ale byla ochotná si na nás najít čas
a odpovědět na několik otázek týkajících se dárcovství i společenské odpovědnosti (CSR) znač-
ky ČEZ. Díky tomu vznikl tento zajímavý a v mnohém inspirativní rozhovor.

Rozhovor

Ředitelka Nadace ČEZ Michaela
Žemličková vystudovala mediální

studia na Univerzitě J. A. Komenského
a MBA na Central European Manage-
ment Institute. Ve Skupině ČEZ pracuje
od roku 2000, postupně na pozicích
specialisty PR, šéfredaktorky webových
stránek, manažerky útvaru public re-
lations. Od ledna 2013 je místopřed-
sedkyní správní rady a ředitelkou Na-
dace ČEZ. Jejími zájmy jsou cestování,
fotografování a četba.

Michaela Žemličková

S projektem Oranžové kolo se Nadace ČEZ zúčastnila karlovarského filmového
festivalu. Foto: Nadace ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna
z prvních firemních nadací v České
republice. Každoročně podporuje řadu
projektů, které reagují na aktuální potřeby
společnosti.

http://www.neziskovky.cz


Svět neziskovek 11/2013www.neziskovky.cz 11

Účel světí prostředky
Letní dny způsobily pořádné dusno
i v nevládním sektoru. Nebylo sice tak
dramatické jako u nejvyššího orgánu
výkonné moci, přesto stačilo na to,
aby kvůli penězům z hazardu začaly
neziskovky na sebe nahlížet skrz
prsty. Ostrou vlnu kritiky vyvolal do-
pis ředitelky Terezie Sverdlinové z Na-
dace dětem Terezy Maxové, která
spolu s dalšími brněnskými neziskov-
kami apelovala na starostu městské
části Brno-střed Libora Šťastka, aby
nezakazoval hazard, ale omezil se
pouze na jeho regulaci. Rozhodnutím
Ústavního soudu mohou totiž od
dubna všechny obce regulovat veš-
keré formy hazardních přístrojů. Jak
Sverdlinová ve svém dopisu uvedla:
„díky podpoře společností NET and GA-
MES a. s. mohla organizace v uplynu-
lých letech realizovat nejeden spole-
čensky prospěšný projekt“. Svou žádos-
tí však vyvolala pobouření u mnoha
neziskovek, které nahlížejí na peníze
z hazardu jako na špinavé a katego-

ricky se od takového zdroje finan-
cování distancují.

Copak jsi to za
neziskovku?!
Kritika postoje vedení Nadace dětem
Terezy Maxové vyústila v živou disku-
si o etice původu finančních subsidií,

která hned nato nabyla podoby inici-
ativy Nevládky bez hazardu. Jejím cí-
lem bylo vyslovit nesouhlas
s tvrzením, že peníze z hazardu jsou
potřebné pro neziskový sektor.

„Kauza dopisů pro MČ Brno-střed dala
dobrý podnět k tomu, abychom pra-
covali na odpovědném přístupu našich
neziskových organizací k  vlastnímu
fundraisingu,“ píše na stránkách inici-
ativy její zakladatel Jan Böhm, který
na stejném místě ocenil pozdější pře-
hodnocení názoru Terezy Maxové vů-
či hazardu a pochválil takto rozvíjejí-
cí se debatu o  etice fundraisingu.
K  této iniciativě se přihlásilo osm-
desát sedm neziskových organizací,
v jejichž prohlášení je odmítnuto ja-
kéhokoliv spojení s hazardem. „Ob-
čanské sdružení Děti Země odmítá při-
jímat peníze od hazardních společnos-
tí, neboť to považuje za velmi neetické.
Domníváme se, že činnost občanského
sdružení by měla být vnímána i v širších
souvislostech, nikoliv jen úzce. A to se
týká i peněz z hazardu, tzn. orientovat
se za každou cenu jen a jen na peníze,“
píše kategoricky například Miroslav
Patrik. Trochu smířlivěji se ve svém
vyjádření dívá na etiku přijímání da-
rů Jan Bárta z Nadace Via: „U mnoha
jednotlivých neziskových organizací,
jejich koalic (např. Zelený kruh)
i profesních komor (Kluby fundraiserů
při Českém centru fundraisingu) vyústi-
la (společenská debata o etice přijímání
darů – pozn. red.) ve vytvoření etických
kodexů s  různou mírou působnosti.
Etické kodexy většinou definují, za ja-
kých podmínek či od koho signatáři od-
mítají přijímat dary. Debata vyústila zá-
věrem, že pravidla může mít každý sub-
jekt různá, neboť i každá organizace
jinak „cítí“ míru morálnosti či nemo-
rálnosti původu peněz, ze kterých se

rozhodla svou činnost financovat.
Pokud jsou taková pravidla navíc
dostupná veřejnosti, nelze proti tomu
zvenčí nic namítat.“ Nicméně i on tvr-
dě odsoudil počínání Nadace dětem

Terezy Maxové: „Iniciativa nevládních
organizací kolem Nadace Terezy Ma-
xové však zašla dál a staví se – coby
lobbyistická skupina – na stranu provo-
zovatelů hazardu, aby vydírala politiky
výzvou ve smyslu: Když nám vezmete
peníze z hazardu, musíte nám je dát
odjinud, jinak budou trpět naši klienti.
Neziskové organizace, které se pod
výzvu podepsaly, si berou klienty jako
rukojmí a podporují neregulovaný roz-
voj byznysu, který působí škody ve
společnosti v oblasti, kterou se samy
nezabývají. Takové jednání je par-
tikulární, nebere ohled na prospěch
celku, ale na vlastní zájmy a to považu-
jeme jako Nadace VIA za odsouzení-
hodné.“

Za dobrotu na žebrotu
Reakce loterijních společností na se-
be nenechala dlouho čekat. S nepo-
chopením reflektovala odezvu Tere-
zy Maxové, v níž se po útoku mnoha
neziskovek distancovala od financí
z  provozu loterií, mezi něž patřil
i SYNOT, a předně se obula do brněn-
ského aktivisty Matěje Hollana. „Hol-
ding SYNOT je šokován kampaní, kte-
rou v posledních dnech rozpoutává
mafie aktivistů v  čele s  Matějem
Hollanem. Čistě účelově se totiž snaží
zdiskreditovat ty neziskové organizace,
které se zcela legitimně obracejí na
místní samosprávy a hájí si peníze pro
financování jejich nezbytných a pro
společnost nezastupitelných činností
a projektů,“ uvádí tisková zpráva. Ma-
těj Hollan, který je předsedou sdru-

žení Brnění, již dlouhodobě propa-
guje názor, že přijímat peníze z ve-
řejných rozpočtů, do kterých přispívá
loterijní průmysl, je něco nemorální-
ho a odsouzeníhodného.

Peníze z Rulettenburgu

Hazard je činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě. Ještě přesněji – jde o riskantní činnost,
kterou však zpravidla máme spojenou s hráčskými aktivitami. V názoru na něj se naše
společnost v zásadě dělí na dvě skupiny. Té první nečiní problémy vnímat hazard jako určitý
druh zábavy či volnočasovou aktivitu. Nespojuje si jej okamžitě s riziky, které mohou hraní
doprovázet. Naopak druhá skupina jej odsuzuje už z principu. Nahlíží na něj jako na něco
špatného, zdůrazňuje jeho patologickou stránku a kategoricky se od něj distancuje. Důkazem
takového rozdělení budiž i náš neziskový sektor.

Téma

Dnešní hazard to už zdaleka nejsou jen rulety a karban! Foto: deviantart.com

Petici Ano charitě, která bojovala proti pozastavení příspěvků na
veřejně prospěšné účely z příjmů loterií, podpořilo 17 209 osob,
přičemž nashromážděno bylo 1 095 petičních archů. V této kampani
se angažovali například bývalý ředitel Národního divadla Brno
Daniel Dvořák a předsedkyně správní rady Nadace krása pomoci
Taťána Kuchařová.

http://www.neziskovky.cz
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Převlečené peníze
Financování penězi z automatů má
tedy mnohem širší a diskutabilnější
souvislosti. Prohibice hazardu by se
pochopitelně negativně odrazila i na
obsahu obecních pokladen. Co je ale
zajímavější: část z těchto peněz nově
přerozdělují města a obce formou
dotací či grantů z  rozpočtu obce,
o něž pak žádají neziskovky. Na kon-
ci předminulého roku poslanci odhla-
sovali Senátem poupravenou verzi,
která daň z hazardu rozdělila „pouze“
mezi stát a obec. Neziskový sektor se
této hrozbě bránil a naopak tehdy
v boji proti pozastavení příspěvků na
veřejně prospěšné účely z příjmů lo-
terií inicioval petici Ano charitě, pod
níž se nashromáždilo 1 095 petičních
archů s celkovým počtem 17 209 pod-
pisů. Mezi významnými osobnostmi
se v  této kampani angažovali na-
příklad předseda Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR a býva-
lý lídr kandidátky KDU-ČSL v Plzeň-
ském kraji Václav Krása, předsedkyně
správní rady Nadace Krása pomoci
Taťána Kuchařová, předseda Folk-
lórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica
či dnes již bývalý ředitel Národního
divadla Brno Daniel Dvořák. Konečné-
mu verdiktu předcházela ostrá pole-
mika v  mediálním a  politickém
prostoru. V předchozí úpravě novely
se počítalo s tím, že se odvody z lote-
rií rozdělí na tři díly, o něž se podělí
sport, obce a  veřejně prospěšné
společnosti. Kámen úrazu však spo-
číval v tom, že si loterijní společnosti
měly samy rozhodnout, komu určený
díl odvodů věnují. Média tuto
možnost rozdělení odsoudila jako
lobby loterijních společností a  ne-
ziskovky postavila do nelichotivého
světla. „Kauzy, které hazardní
podnikání stigmatizovaly, se týkaly toho,
že si hazardní společnosti účelově za-
kládaly neziskovky (občanská sdružení),
jimž pak směrovaly své povinné odvo-
dy. Tato praxe by se ale nemohla zdale-
ka tolik rozšířit, kdyby stát plnil svoji po-

vinnost a měl alespoň minimální pře-
hled o občanských sdruženích. Místo
toho, aby vznikl účinný systém kontroly,
vylili tehdy zákonodárci s vaničkou i dí-
tě a neziskový sektor přišel i o ty peníze,
které hazardní společnosti odváděly
v souladu s pravidly,“ vysvětluje zá-
stupce ředitele Neziskovek.cz Aleš
Mrázek, který vede mimo jiné semi-
náře o etice fundraisingu.

Jak vyřešit dilema?
Neodsuzujme jeden
druhého

Odpovědět na otázku, zda peníze
z hazardu přijmout nebo rezolutně
odmítnout, nejde. Mnoho neziskovek
se uchází o dotace z veřejných roz-
počtů, do nichž loterijní společnosti
odvádějí své peníze. „Pokud by na uží-
vání peněz z  loterií mělo být něco
nemorálního, museli by se lidé se
stejným opovrženým dívat na opra-
venou školu, nové dětské hřiště nebo
chodníky, které obec z těchto peněz za-
platí. A to je přece nesmysl!“ uvádí tis-
ková zpráva společnosti SYNOT. A jak
poznamenala v zářijovém čísle Světa
neziskovek poradkyně pro NNO Mi-
lada Šnajdrová z o. s. INspiro „stejně
bychom mohli například diskutovat nad
nadacemi spojenými s tabákovým prů-
myslem či výrobci alkoholu“. Jsou zde
rovněž tací, kteří přijímají dary z lote-
rií s vědomím, že bez této pomoci by
došlo k  daleko většímu hazardu
s vlastní existencí či újmám v jejich
veřejně prospěšné činnosti. „Na dar
od těchto společností se dívám jako na
každý jiný, vždyť organizace se musí vž-
dy rozhodnout, od jakého subjektu dar
přijme a od kterého by neměla, protože
je to v  rozporu se zákonem nebo
s dobrými mravy,“ vysvětluje svůj po-
stoj Milada Šnajdrová. Tím přechází-
me k organizacím, které staví svůj
étos do popředí a ve svém statutu
mají zakotveno distancování se od ja-
kýchkoliv peněz z hazardu či jiných

kontroverzních zdrojů. „Centrum MA-
TÝSEK dosud nemá interní kodex
fundraisingu. Hodně věcí děláme a učí-
me se za pochodu. V případě hazardu
ale kodex nepotřebujeme. Zdravý ro-
zum, čisté svědomí a dobré srdce nám
nedovolují ani pomyslet na podobný
okruh dárců,“ popisuje například ve
svém prohlášení Iveta Fidlerová.

I konflikt může přinést
pozitivní výsledky
„Nelze nic namítat proti tomu, že ne-
ziskovky, které mají v boji proti patolo-
gickým jevům provázejícím hazard pří-
mo své poslání, se snaží vyvolat disku-
zi o přijímání darů od hazardních firem.
Na druhou stranu příliš nevěřím v me-
diálně vděčné nátlakové akce a oso-
čování několika vykonstruovaných „ne-
přátel“. Takové jednání nepřispívá k se-
riózní debatě, pouze vytváří ve

společnosti

další třecí plochy a nedůvěru. Také to
může budit dojem, že se díky tématu,
které je společensky ozvučné, někdo
snaží získat pro sebe pozornost. Dalo
by se o tom povídat dlouho, ale asi bych
to shrnul do věty, že je snadné říkat si-

lácká hesla, ale těžší je sestavit funkční
a racionální program,“ komentuje Aleš
Mrázek rozepři, která vznikla mezi
neziskovkami kvůli hazardu. Jasnou
odpověď, zda dát penězům z hazar-
du ano či ne, tedy nemáme. Můžeme
však s čistým svědomím říci, že se
touto „třenicí“ zahájila diskuse, která
stimulovala vyjasnění si kritérií
a  hodnot mnoha neziskových or-
ganizací.

Tatiana Chrástová

Téma

Některé neziskové organizace se na dary
od společností provozujících hazard dívají
jako na ty ostatní. Jiné je odsuzují.

▪ 15. 11. 2013

Nadace sv. Františka z Assisi
Primární a sekundární prevence
interrupce
Oblast podpory: sociální/zdravot-
ní/humanitární, lidská práva, ostatní
Kontakt: 543 331 527 (fax); 608 879
663; nadace.svfr@seznam.cz
Adresa: E. Krásnohorské 59, 618 00
Brno

Více informací ▸

▪ průběžná uzávěrka

Česká národní agentura
Mládež
Akce 1 –Mládež pro Evropu
Oblast podpory: kultura, životní
prostředí, sociální/zdravotní/hu-
manitární, vzdělávání, lidská práva,
volný čas, regionální/komunitní
rozvoj, rozvoj neziskového sektoru,
ostatní
Kontakt: info@mladezvakci.cz
Adresa: Národní institut dětí a mlá-
deže MŠMT, Na Poříčí 12, 110 00
Praha 1

Více informací ▸

▪ 18. 11. 2013

Nadace VIA
Program LEPŠÍ BYZNYS: PODPORA
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 2013
Oblast podpory: sociální/zdravot-
ní/humanitární, regionální/komu-
nitní rozvoj, rozvoj neziskového
sektoru, ostatní
Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

Více informací ▸

▪ průběžná uzávěrka

Nadační fond Umění
doprovázet
Podpora z nadačního fondu
Umění doprovázet
Oblast podpory: sociální/zdravot-
ní/humanitární, vzdělávání
Kontakt: 313 572 669; 739 227 306;
info@umenidoprovazet.cz
Adresa: Rabasova 730, 271 01 Nové
Strašecí

Více informací ▸

Pokud nezisková organizace při objednávce doloží, že vznikla v roce 2013,
může dostávat Grantový kalendář až do konce roku ZDARMA!

Grantový kalendář

Desítky dalších grantových a dotačních výzev najdete
v Grantovém kalendáři, který si můžete

objednat na našich stránkách ▸

Peníze získané hazardem vyvolávají mnoho otázek. Foto: deviantart.com

http://www.neziskovky.cz
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http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3282
mailto:info@umenidoprovazet.cz


14 Svět neziskovek 11/2013

Řada neziskových organizací se k se-
mináři upínala s jistou nadějí, protože
pravidla pro nedovolenou veřejnou
podporu jsou v ČR často uplatňová-
na velmi přísně a při absenci znalosti
jiných možností pak končí řada
běžných projektových dotací v reži-
mu de minimis, se všemi důsledky. Se-
minářpřinesltytokonkrétnívýsledky:

1. Názor NNO, že je třeba celou
situaci hodně zjednodušit a praxi
v ČR přiblížit praxi v jiných státech
EU, kde neziskové organizaci re-
álně problematiku veřejné podpo-
ry neřeší, nebyl přítomnými zá-

stupci poskytovatelů – Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS), ani Evropské komise (EK)
– většinově akceptován. Zástup-
kyně EK sice vyslovila překvapení
nad tím, jak intenzivně neziskový
sektor v ČR problematiku nedovo-
lené veřejné podpory řeší, přístup
poskytovatelů a zejména ÚOHS
nicméně schvaluje.

2. Za jednoznačně pozitivní je třeba
požadovat výstup, kdy všichni vy-
stoupivší zástupci poskytovatelů
(ÚOHS a EK) souhlasí s názorem,
že režim de minimis má být pou-
žíván jen výjimečně a naopak ne-

má být používán pro běžná do-
tační rozhodnutí. Pokud se v ta-
kovém případě skutečně jedná
o veřejnou podporu, pak mají být
použity jiné nástroje (v pořadí blo-
ková výjimka, notifikační výjimka,
případně služby obecného hospo-
dářského zájmu – dále jen SOHZ).

3. Největší zjednodušení přinesou
nová pravidla pro veřejnou pod-
poru kulturní sféře, dotace na kul-
turu budou totiž mít generelní blo-
kovou výjimku.

4. Zástupkyně Ministerstva práce
a sociálních věcí přiznala, že stáva-
jící dotační praxi resortu považuje

za do značné míry nešťastnou
a sdělila, že resort míní v tříletém
horizontu přejít v rámci svého do-
tačního programu plně do režimu
SOHZ, a následně nastínila har-
monogram jednotlivých kroků.

5. SOHZ doporučuje i Ministerstvo
pro místní rozvoj coby tvůrce me-
todik pro další programové obdo-
bí evropských dotací. SOHZ dopo-
ručil i zástupce dozorového a me-
todického orgánu, tedy ÚOHS.

Jan Kamenický
Člověk v tísni, o. p. s.

Na Úřadu vlády ČR se diskutovalo o veřejné
podpoře a uplatňování pravidla de minimis

Dne 3. října 2013 proběhl na půdě Úřadu vlády České republiky se-
minář k problematice veřejné podpory a uplatňování pravidla de mi-
nimis v dotační politice státu vůči neziskovým organizacím. Seminář
pořádala Rada vlády pro nestátní ziskové organizace, respektive je-
jí stálý Výbor pro Evropskou unii.

Informujeme

Španělský neziskový
sektor
Neziskový sektor ve Španělsku je
v mnohém odlišný od českého, ale i od
německého, který jsme měli možnost
studovat minulý měsíc. Podobně jako
Česká republika má i Španělsko zku-
šenosti s obdobím totalitní vlády, která
však nebyla levicová, ale naopak pravi-
cově konzervativní, a skončila o více než
deset let dříve než u nás. Na rozdíl od
našeho prostředí si ale ve Španělsku
hledaly neziskové organizace své místo
ve společnosti jen pomalu. Tomu odpo-
vídá i stále poměrně malý počet ne-
ziskových organizací, které španělské
úřady uznávají jako veřejně prospěšné

a  umožňují jim požívat určitých da-
ňových výhod. Nadace, kterých je ve
Španělsku asi 14 000, jsou považovány
za veřejně prospěšné automaticky,
z celkového počtu přibližně 40 000 spol-
kůmá ale status veřejné prospěšnosti
jen malá část (kolem 2 000). Jiné právní
formy ve španělském neziskovém sek-
toru prakticky nenajdeme.

Fundación Lealtad
Organizace Fundación Lealtad (volně
přeloženo Nadace Věrnost) vznikla v ro-
ce 2001 s cílem získat pro španělský ne-
ziskový sektor větší důvěru veřejnosti
i firemních dárců a posílit tak jeho roz-
voj a  udržitelnost. Nástrojem, pros-

třednictvím kterého toho chce Fundaci-
ón Lealtad dosáhnout, je hloubkové
hodnocení neziskových organizací.
U zrodu nadace stály tři velké komerční
společnosti, které v prvních letech, kdy
bylo třeba vyvinout příslušné metodiky,
plně financovaly její chod.

Hodnocení je pro neziskové organiza-
ce zdarma, podmínkou však je, aby mě-
ly audit a status veřejné prospěšnosti.
Analytici nadace je prověřují z různých
hledisek – účetnictví, správy, práce
s dobrovolníky apod. – a následně vy-
pracují zprávu, do jaké míry v jednot-
livých aspektech naplňují stanovené
standardy. Fundación Lealtad neuděluje
žádnou pečeť kvality, ale hodnotící
zprávy zveřejňuje, aby dárci sami mohli
posoudit, která neziskovka si zaslouží
jejich důvěru. Na webových stránkách
lze nicméně nalézt jen stručné verze
hodnotících zpráv, za přístup k plným
verzím je třeba zaplatit poplatek, čehož

využívají především velcí firemní dárci.
Obchodně je tedy model nastaven tak,
že hodnocení nefinancují neziskové or-
ganizace, ale samotní dárci.

Návštěvy hodno-
cených organizací
Podobně jako v Německu jsme i bě-
hem pobytu ve Španělsku navštívili
dvě organizace, které hodnocením
prošly. První z nich s názvem Funda-
ción Pequeño Deseo se zaměřuje na
práci s dětmi, které jsou dlouhodobě
hospitalizovány v nemocnicích, druhá
jménem Fundación Amigos de los
Mayores podporuje seniory. Zástup-
ci obou neziskovek se shodli, že
hodnocení posiluje důvěryhodnost
organizací a nutí je stále se zlepšovat.

Aleš Mrázek
AVPO ČR

Hodnocení spolehlivosti neziskových
organizací ve Španělsku

Na přelomu září a října navštívil projektový tým AVPO ČR španěl-
ský Madrid. Cesta proběhla opět v rámci projektu Cesta ke zvýšení
věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení
spolehlivosti neziskových organizací v ČR, který byl podpořen z Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jejím cílem bylo
načerpat poznatky o fungování neziskového sektoru ve Španělsku
a především se seznámit s modelem hodnocení spolehlivosti ne-
ziskových organizací, který používá Fundación Lealtad.

Z činnosti AVPO ČR

Logo používané hodnocenými
organizacemi

Odkazy:
▪ www.fundacionlealtad.org
▪ www.fpdeseo.org
▪ www.amigosdelosmayores.org

Prezentace jednotlivých
vystupujících jsou
dostupné na webových
stránkách Rady vlády
pro nestátní neziskové
organizace.

http://www.avpo.cz
http://www.fundacionlealtad.org/
http://www.fpdeseo.org/
http://www.amigosdelosmayores.org/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/tiskova-zprava-ze-seminare-o-verejne-podpore-a-pravidlu-de-minimis-111739/
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A K C E !

Maturus je držitelem Ochranné známky práce postižených. 

Pro více informací navštivte www.maturus.cz nebo pište: reditel@maturus.czPro více informací navštivte www.maturus.cz nebo pište: reditel@maturus.cz

v ceně 1 000 Kč 

(běžná cena – 15 000 Kč)

Maturus nabízí vše, na co si vzpomenete v ob-
lasti grafi ckých služeb – grafi ckým návrhem počí-
naje, přes zajištění tisku, až po dodání hotového 
výrobku. Tiskoviny (katalogy, letáky, výroční 
zprávy…), corporate a web design, bannery, atd.

Ze získaných prostředků Maturus provozuje 
tranzitní program. V jeho rámci získávají praxi 
lidé s handicapem. Účastníci programu se učí 

zacházet s grafi ckými programy, plně se podílejí 
na realizaci zakázek a celkovém chodu grafi cké-
ho studia.

I letos Maturus nabízí novoročenky a kalendáře 
s motivy obrázků, jejichž autory jsou žáci a stu-
denti škol pražského Jedličkova ústavu a účast-
níci tranzitního programu.

Objednávejte na emailu: nina@maturus.cz.

ELEKTRONICKÁ 

     NOVOROČENKA 2014
ELEKTRONICKÁ 

     NOVOROČENKA 2014

Grafi cké studio Maturus, o.p.s.Grafi cké studio Maturus, o.p.s.

Exkluzivní nabídka pro neziskové organizace!Exkluzivní nabídka pro neziskové organizace!

Inzerat_A4_elektrocenky_12_2013.indd   1 01/11/13   12:02

INZERCE

http://www.avpo.cz
http://www.maturus.cz
mailto:reditel@maturus.cz
mailto:nina@maturus.cz
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Projekt odstartoval 9. září v devět
hodin ráno a poběží až do kon-

ce listopadu. Funguje vlastně jedno-
duše. Určená skupina „Srdcerváčů“,
lidí z řad úspěšně pracujících i podni-
kajících zdravotně postižených, se
rozhodla věnovat svůj čas a shánět
u  slavných i  dosud neznámých
osobností a firem ojedinělé dárky
a zážitky. Mohla to být například pro-
hlídka míst, kam se veřejnost obvykle
nedostane, knihy podepsané slavný-
mi autory, unikátní exkurze s  od-
borným doprovodem nebo třeba
sportovní relikvie. Základem ale byla
jedinečnost každé takové věci. Každý,
kdo se rozhodl přispět do sbírky, si
pak mohl z internetového katalogu
jednu takovou věc za odměnu vybrat.

Některé dárky byly skutečně vzác-
né, kupříkladu používaná a následně
podepsaná hokejka Jaromíra Jágra,
oblíbené ukulele Tomáše Kluse nebo
tričko s  podpisem Usaina Bolta.
Všechny tři zmíněné předměty byly
spolu s dalšími úspěšně vydraženy ve
spolupráci s aukčním serverem Aukro
a  byl o  ně skutečně velký zájem.

Prostředky, získané touto transpa-
rentní kampaní, budou po jejím
ukončení stejně transparentně roz-
děleny formou grantového řízení. Pů-
jdou na přímou podporu vzniku
nových pracovních míst pro
zdravotně postižené nebo na jejich
samostatné podnikání.

Projekt Srdcerváči usiloval o změ-
nu nejen vybíráním peněz, ale i zají-
mavě pojatou osvětou, která ve-
řejnosti problematiku zaměstnávání
tělesně postižených přiblížila z nových

úhlů pohledu. Že se to podařilo je vi-
dět hlavně z velkého zájmu, který ve-
řejnost o projekt projevila. Kampani
se dostalo poměrně velké publicity
a hlavně žádané šeptandy. Nejednou
se kupříkladu stalo, že k  autu,
polepenému logy projektu, se
nadšeně sami hlásili náhodní ko-
lemjdoucí nebo řidiči, kteří za ním

chvilku jeli. Nejvýmluvněji byl pak zá-
jem samozřejmě patrný na úbytku
zážitků a dárků z katalogu.

Tlačit je nutné
odspodu
Podpora zaměstnanosti zdravotně
postižených není jednoduchou otáz-
kou, jak si prakticky vždy představují
některé předvolební programy, ale
naopak komplexní problematikou,
které je nutné se věnovat na plný

úvazek. NFOZP si i díky svému člen-
ství v AVPO ČR dobře uvědomuje, že
neziskový sektor musí ve svém úko-
lu táhnout pokud možno za jeden
provaz, a  že jen tak je možné ve-
řejnosti i vládě ukázat, jakou může
mít tento sektor odbornou i  mo-
tivační sílu. Tvrdými nařízeními sho-
ra totiž dochází ke změnám jen málo-

kdy. NFOZP se naopak vyplácí pečlivá
práce odspoda, počínaje podílem na
tvorbě legislativních úprav a konče
specifickými osvětovými kampaněmi,
ať už zaměřenými na určité druhy
handicapu nebo obecněji, jako jsou
právě „Srdcerváči“. Nemalou po-
zornost věnujeme také tomu, aby sa-
mi zaměstnavatelé měli možnost po-
znat, že zaměstnávat postižené na
všech úrovních, tedy od dodavatele
až po ředitele, není ani ostuda ani
problém.

K  tomu přispívá několik dalších
projektů NFOZP. Pochlubit se můžeme
kupříkladu úspěšným zavedením
ochranné známky Práce postižených,
která určuje pravidla a kvalitativní stan-
dardy pro práci, kterou skutečně vyko-
návají zdravotně postižení. Známka se
uděluje jen po přísném auditu, jejím
držitelům ale otevřela dveře ke stabi-
lním a hodnotným zakázkám kupříkla-
du v automobilovém průmyslu.

Na kvalitu práce zdravotně posti-
žených je také potřeba rozsvítit reflek-
tor, aby se tyto pozitivní zkušenosti
dostaly k co nejširší skupině potenciál-
ních zaměstnavatelů. K tomu slouží
soutěž Zdravotně postižený zaměst-
nanec roku, která se letos v režii NFOZP
konala již potřetí. Vyhlašuje se ve dvou
kategoriích: pro běžný i chráněný trh
práce. Rok od roku do nadační
schránky chodí více a více nominací,
které přidávají soutěži na prestiži a vý-
znamu. Každým rokem také roste po-

čet nominací pro kategorii běžného tr-
hu práce a z došlých příběhů je patrné,
že handicapovaný zaměstnanec
nejenže obvykle zbaví firmu obav z ta-
kového kroku, ale inspiruje ji k hledání
dalších pozic, kde by lidé s postižením
mohli působit.

Hana Potměšilová
Ředitelka NFOZP

Srdcervoucí záležitost

Když se nějaký projekt podaří, je to vždy důvod k radosti. Ta bývá o to
větší, je-li to projekt svým nastavením a provedením ojedinělý a ves-
krze smělý. Projekt Srdcerváči, organizovaný Nadačním fondem pro
podporu zaměstnávání zdravotně postižených (NFOZP), se vydal ja-
kousi boční cestou od klasické charity a vyplatilo se. Užměsíc před
ukončením kampaně se podařilo vybrat prostředky ve výši 420 tisíc
korun. O rekord se samozřejmě nejedná, v pilotním ročníku inova-
tivního projektu jde ale o mimořádný úspěch.

Člen AVPO ČR se představuje

Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2013 Josef Fučík. Foto: NFOZP

Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (NFOZP)
Bohuslava ze Švamberka 4
140 00 Praha 4
Tel: 775 466 234
E-mail: dotazy@nfozp.cz
Bankovní spojení: 43-
1496520257/0100
www.nfozp.cz

Podpora zaměstnávání zdravotně postižených vypadá jednoduše
jen ve volebních programech.

http://www.avpo.cz
mailto:dotazy@nfozp.cz
http.//www.nfozp.cz
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Online tlumočení šet-
ří neslyšícím čas a na-
bízí jistotu a nezávis-
lost
Jednou z nejčastěji využívaných slu-
žeb APPN je tlumočení do znakového
jazyka „na dálku“, takzvaná Online
tlumočnická služba NONSTOP. Díky
ní mohou i neslyšící lidé telefonovat.
Tlumočník se při ní nachází na jiném
místě než klient, takže je možné jeho
služeb využít i  z  druhého konce
republiky. Online tlumočnická služba
umožňuje neslyšícím zdarma, díky
moderní komunikační technice, pře-
konávat každodenní překážky v ko-
munikaci, a to právě v okamžiku, kdy
je tlumočník potřeba. Podstatou této
služby je možnost přenosu znakové-
ho jazyka prostřednictvím webkame-
ry a zároveň přenos mluvené řeči
prostřednictvím běžného telefonu.
Tímto způsobem lze nejen tlumočit
osobní rozhovor neslyšícího například
s lékařem, zaměstnavatelem, ale lze
tlumočit i telefonický hovor, poslat
slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz,
zprávu apod.

Zkušební provoz online tlu-
močnické služby byl zahájen v říjnu

2008 a od 1. prosince 2011 funguje
tato služba nonstop. V případě nou-
ze je možné využít online tlumočníka
i v noci a o svátcích, kdy je k dispozi-
ci tzv. tlumočnická pohotovost. Zájem
o Online tlumočnickou službu NON-
STOP mezi neslyšícími neustále ros-
te. V roce 2012 jsme prostřednictvím
této služby tlumočili klientům ve
25 388 situacích, což je oproti roku
2011, kdy jich bylo 17 297, zvýšení
přibližně o 47%. Na konci roku 2012
jsme měli již 664 neslyšících klientů.
Největší zájem o tento typ tlumočení
byl v Praze (7 135 situací), ve Středo-
českém kraji (3 876 situací), Ústeckém
kraji (3 835 situací) a v  Jihomorav-
ském kraji (3 751 situací).

Dotazování
V srpnu 2013 uskutečnilo APPN bles-
kový průzkum o využívání této služby
mezi svými klienty. Zúčastnilo se ho
čtyřicet neslyšících respondentů. Z do-
tazování mimo jiné vyplývá, že neslyší-

cí klienti se na online tlumočníky často
obracejí kvůli vyřizování hovorů s lékaři
a úřady a že jim služba přináší mnoho
výhod, například úsporu času, jistotu,
nezávislost a samostatnost. Možnost
využít online tlumočnickou pohotovost
pro případy nouze neslyšící klienti oce-
ňují a  nezneužívají ji. Většina do-
tazovaných neslyšících (30) tuto službu
nikdy nevyužila. Těm, co ji využili, po-
sloužila skutečně pro případ nouze
(například porod, nehoda, úmrtí v ro-
dině, úraz, přivolání policie, lékaře aj.)

Občanské sdružení APPN poskytuje
mimo tlumočnických služeb také soci-
ální, právní a profesní poradenství, služ-
bu podporovaného zaměstnání, tranzit-
ní program pro studenty středních škol,
umělecké tlumočení hudby, před-
náškovou a osvětovou činnost ve ško-
lách a zdravotnických zařízeních. Ve
spolupráci s 365, o. p. s., provozuje Ti-
chou kavárnu s  neslyšící obsluhou
v Praze 8-Kobylisech apod. Realizuje ta-
ké mnoho zajímavých projektů. Jedním
z nich je i projekt Deaf Support.

Pracovní portál pro
neslyšící v rámci pro-
jektu Deaf Support

Neslyšící a osoby s poruchami sluchu
se mohou těšit na novinku, která jim
usnadní hledání zaměstnání. Od srp-
na 2013 začala firma NETservis, s. r. o.,
připravovat pro občanské sdružení
APPN elektronickou databázi s  na-
bídkou pracovních příležitostí pro oso-
by se sluchovým postižením. Zájemci
z řad neslyšících zde najdou zároveň
katalog pracovních pozic a přehled za-
městnavatelů, kteří mohou nabídnout
neslyšícím pracovní místa. V databázi
se budou moci registrovat kromě
osob s  poruchami sluchu a za-
městnavatelů také úřady práce.

Dlouho očekávaný portál tak umožní
propojení neslyšících zájemců o práci
se zaměstnavateli. S přípravou data-
báze aktivně pomáhají i osoby s poru-
chami sluchu, pracovní konzultanti,
tlumočníci ve znakovém jazyce a od-
borní pracovníci z APPN.

Na přelomu září a října se usku-
tečnila mezinárodní porada pracovní-
ho týmu projektu. Společně se slo-
venskými partnery ze střediska Effe-
ta jsme navštívili irské město Cork.
V organizaci Cork Deaf Association
(CDA) nás vedoucí týmu Carl Plover
seznámil se všemi aktivitami i s vyba-
vením objektu a nastínil též způsob
jejich spolupráce s neslyšícími. V CDA
usilují o to, aby neslyšící při hledání
práce nepřijímali pomoc jen pasivně,
ale zapojovali se podle svých
možností co nejaktivněji.

Během dvoudenní návštěvy Irska
jsme s našimi partnery jednali o pří-
pravách pracovního portálu pro
neslyšící. Soustředili jsme se hlavně
na možnosti propojení, název domé-
ny a rozdělení české verze portálu do
jednotlivých sekcí.

Projekt Deaf Support je financován
z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního roz-
počtu ČR.

Občanské sdružení APPN je
členem Asociace veřejně prospěšných
organizací. K této formě spolupráce
nás přivedla především snaha o spo-
jení sil a názorů v rámci jedné platfor-
my. Pracovníci sdružení oceňují
možnost společně usilovat o  pře-
hlednost pravidel a podmínek fungo-
vání neziskových organizací a vést
společný dialog se silnými subjekty.
Lucie Křesťanová a Renata Dohnalová

APPN, o. s.

Představujeme APPN – Agenturu
pro neslyšící

Občanské sdružení APPN (Agentura pro neslyšící) za více než šest let
své existence realizovalo – kromě zavedení stabilních služeb – řadu
projektů, které pomáhají neslyšícím nalézt odpovídající pracovní
uplatnění a integrovat se tak do společnosti. Klienty APPN jsou lidé
se sluchovým postižením, ale také s kombinovaným postižením, jejich
rodinní příslušníci a blízcí, zaměstnavatelé a odborní pracovníci (z úřa-
dů práce, lékařských zařízení, poraden apod.). Sdružení usiluje o změnu
přístupu slyšící společnosti k neslyšícím, o zvýšení informovanosti
o sluchovém postižení, chce přiblížit širší veřejnosti znakový jazyk,
svět neslyšících a jejich kulturu.

Člen AVPO ČR se představuje

I neslyšící mohou telefonovat - Online tlumočnická služba NONSTOP. Foto: APPN

Občanské sdružení APPN
(Agentura pro neslyšící)
Světova 1051/15
180 00 Praha 8
Tel.: 222 519 835
E-mail: appn@appn.cz
Bankovní spojení:
2426025001/5500
www.appn.cz

http://www.avpo.cz
mailto:appn@appn.cz
http.//www.appn.cz
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Otázka
Nezisková organizace – občanské
sdružení (dále jen „o. s.“) vydává ča-
sopis o výtvarném umění za přispění
dotace Ministerstva kultury ČR. V le-
tošním roce je dotace velmi nízká
a existence časopisu je ohrožena. Pro
zachování časopisu darovali výtvarní-
ci o. s. umělecká díla. S výtvarníky by-
la uzavřena darovací smlouva a o. s.
podá přiznání k darovací dani dle § 20
odst. 4 Zákona č. 357/1992 Sb. o dani
dědické, dani darovací a dani z převo-
du nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, (osvobozené od daně).
V darovací smlouvě byla vyčíslena
hodnota daru a uveden souhlas s je-
ho prodejem. Částka, převyšující
hodnotu daru při prodeji, bude pou-
žita na financování časopisu. O. s.
uspořádalo v červnu 2013 benefiční
aukci na záchranu časopisu a v aukci
prodalo umělecké díla. O. s. je plátce
DPH. Obraz (dar v hodnotě 5 000 Kč
dle darovací smlouvy), účtováno MD
032/D 900, prodej přes aukční síň 7
000 Kč. Aukční síň si účtuje provizi
10% z prodané částky, tj. 700 Kč. O. s.
dostane na účet 6 300 Kč. Prosím

o  sdělení, jak zaúčtovat vyřazení,
prodej obrazu v účetnictví a jak se
prodej promítne do daně z příjmů.

Odpověď
Navrhujeme tento postup účtování:
Účetní případ

Pokud bude výtěžek z prodeje umě-
leckých děl použit pro financování ná-
kladů na vydávání časopisu až v ná-
sledujících letech po roce realizace
aukce, je vhodné částku 6 300 vyčlenit
z výsledku hospodaření k 1. 1. 2014
(z účtu 931) a přidělit ji do fondu zá-
pisem MD 931/D 91x.

K okamžiku, kdy započne čerpání ná-
kladů na vydávání časopisu, lze výsle-
dek hospodaření postupně vy-
rovnávat čerpáním fondu až do výše
jeho zdrojů zápisy MD 91x/D 64x.
Neuvádíte, zda je aukční síň plátcem
DPH či nikoliv. Podle našeho názoru
– vzhledem k bezúplatnému nabytí

uměleckých děl – by u souvisejících
účetních případů nebylo vhodné
uplatňovat DPH.
Pokud se týká daní z  příjmů, bez-
úplatné nabytí movité věci nepodléhá
dani z příjmů [viz § 18 odst. 2 písm. a)
Zákona č.  586/1992 Sb., o  daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen „ZDP“)]. O. s. ve vztahu
k dani darovací může podáním při-
znání k dani darovací uplatnit nárok
na osvobození od této daně v soula-
du s ustanovením § 20 odst. 4 písm.
a) zákona č. 357/1992 Sb.

Do výdajů zahrnovaných do zákla-
du daně z příjmů lze podle našeho
názoru uplatnit pouze výdaje na
provizi 10% prodejci uměleckých
předmětů, který uspořádal aukci
a případně též výdaje související pří-
mo s aukcí. Na straně příjmů bude
částka prodejní ceny 7 000  Kč za
umělecké dílo.

Občanské sdružení za podmínek
stanovených v ustanovení § 20 odst.
7 ZDP může odečíst ze základu daně
příslušnou částku, pokud použije
prostředky získané takto dosaženou
úsporou daňové povinnosti ke krytí
nákladů (výdajů) souvisejících s vy-
dáváním časopisu.

Blažena Petrlíková

Ústav, spolek nebo OPS? Poradna

NOZ se stala nositelem
soukromého práva. Podstatná

část ustanovení Obchodního zákoníku
byla zrušena spolu s tímto předpisem
a část ustanovení byla přenesena do
NOZ. Pouze pro právní úpravu
obchodních společností a družstev
byl vyhrazen nový zvláštní zákon, a
sice Zákon č. 90/2012 Sb. o
obchodních korporacích.

Najděte se
NOZ rozlišuje tři typy právnických
osob:
1. Korporace – typicky spolky (§ 210),

příznačné členským principem.
Tvoří je členové nebo společníci.
V současné právní úpravě jde pře-
devším o občanská sdružení (OS).

2. Fundace – typicky nadace či na-
dační fondy (§ 303) – jsou typické
majetkovým principem. Jejich zá-
klad tvoří majetek určený k určité-
mu účelu.

3. Ústavy – (§ 402) propojují princip
osobní s majetkovým. Ústav nemá

členy jako korporace, ale za-
městnance, a majetek ústavu není
tak chráněn jako u fundací. V sou-
časné době jde především
o obecně prospěšné společnosti
(OPS).

A dál?
Chce se mi říci, že pokud jste se našli
v některém z výše uvedených typů,
máte vyhráno. Tak jednoduché to ale
není. Podívejme se, mezi jakými
cestami transformace mohou nynější
OS a OPS vybírat.
• OS → 1. 1. 2014 transformace ze

zákona → SPOLEK
• OS → dobrovolná transformace

→ Ústav či Sociální družstvo (po
1. 1. 2014), OPS (do 31. 12. 2013)

• OPS → nic nemění, pokračují ja-
ko → OPS ( vč. těch, které požáda-
jí o zápis do 31. 12. 2013)

• OPS → dobrovolná transforma-
ce → Ústav, Nadace, Nadační fond
(po 1. 1. 2014)

Každá legrace něco stojí
Nechci vás lekat, ale ať už zvolíte ja-
koukoli variantu, počítejte s výdaji.
Setkáváme se s názorem, že zákonná
transformace OS na Spolek nebude
nic stát. Opak je pravdou. Abyste ča-
sem neplatili vysoké částky za nezna-
lost, je lépe provést transformaci za
pomoci advokáta.

V některých případech bude třeba
řešit majetková vyrovnání mezi ma-
teřskou organizací a organizačními
jednotkami, jindy podpisy všech
svých členů na souhlas s transforma-
cí nebo legálnost výdělečné činnosti
spolku. Případně budete obhajovat,
že vykonávaná činnost je opravdu
obecně prospěšná, o čemž budou
rozhodovat soudy.

Je na místě zmínit i uvedení stanov
do souladu se zákonem. Budou na to
tři roky času, přesto se doporučuje
sepsat je co nejdříve. Pokud totiž pů-
vodní stanovy některé ze zákonných
ustanovení nerespektují, platí zá-
konná úprava, a  ta klade na sta-

tutární zástupce
zodpovědnost ta-
kovou, jakou mají
v případě korpo-
rací – např. „pre-
sumpce platnosti“
z  důvodu nedo-
držení interních
pravidel, principy likvidace, přeměny,
v neposlední řadě povinnost řádné-
ho hospodáře, vyvození důsledků
z nekonání nebo ručení za dluhy.

Téma transformace je vnímáno
z různých pohledů a bouřlivé disku-
ze nasvědčují tomu, že „správná“ ře-
šení ukáže až výsledek šetření
sporných kauz v příštích letech.

Rozhodnutí je jen na vás. Z praxe
můžeme říci, že OS poskytující služby
veřejnosti stále ještě využívají
možnost transformovat se do konce
roku 2013 na OPS. Zachovají si tím
původní IČ, historii, registraci služeb.
Přeměna podle zaběhnuté praxe pro-
bíhá rychle a  bez finančních více-
nákladů na nezdařená podání. Pří-
padná transformace OPS na Ústav je
navíc poměrně nenáročnou záležitos-
tí. Tyto dvě právní formy si jsou
v mnohém podobné.
Správnou volbu vám z Informačního

střediska Mikuláš, o. p. s. přeje Eva
Flossmannová.

Novela občanského zákoníku (NOZ) klepe na dveře a dere se
neodbytně dál. Neziskové organizace se budou muset po 1. lednu
2014 vyrovnat s podstatně složitější úpravou zákona, než na jakou
jsou zvyklé dnes.

Prodej obrazu v aukci Poradna

1. Přijetí darů (uměleckých děl) 5 000 Kč MD 032/D 900
2. Předání uměleckých děl do aukce (zároveň lze zaznamenat pohledávku za
prodejcem do doby prodeje na podrozvaze) 5 000 Kč MD 97x/D 99x
3. Vyúčtování prodeje prodejcem
a) Prodejní cena uměleckých děl 7 000 Kč MD 311/D 602
b) Proúčtování provize prodejce 10% 700 Kč MD 518/D311
c) Přijetí zůstatku prodejní ceny od prodejce na účet v bance

Kč 6 300 MD 221/D 311
4. Vyřazení uměleckého díla z účetnictví 5 000 Kč MD 900/D 032
5. Odúčtování pohledávky z podrozvahy 5 000 Kč MD 99x/D 97x

partner rubriky

http://www.neziskovky.cz
http://www.unes.cz
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1Revoluční události začaly stu-
dentským průvodem 17. listo-

padu 1989, proti kterému brutálně
zasáhla Státní bezpečnost. Na výročí
které události měl tento průvod
upomínat?

a) vznik samostatného Českoslo-
venska v roce 1918

b) smrt studenta Jana Opletala
a uzavření vysokých škol nacisty
v roce 1939

c) na tzv. Strahovské události z roku
1967

d) nešlo o připomínku žádné histo-
rické události

2Kdo v  listopadu 1989 zastával
funkci generálního tajemníka

Komunistické strany Československa?

a) Gustáv Husák
b) Lubomír Štrougal
c) Miloš Jakeš
d) Miroslav Štěpán

3Češi pojmenovali listopadovou
revoluci pro její poklidný průběh

jako sametovou. Víte, jak ji označují
Slováci?

a) Nežná revolúcia
b) Študentská revolúcia
c) Jesenná revolúcia
d) Mierová revolúcia

4V Polsku začal demokratizační
proces dříve než u nás. Jak se

jmenovalo hnutí, které bylo po celá
80. léta jeho hlavní hybnou silou?

a) Katolická akce
b) Nezávislá odborová centrála
c) Dekomunizace
d) Solidarita

5Také v Německé demokratické
republice (NDR) se začal

komunistický režim drolit už dříve.
Vzpomenete si na přesné datum
pádu berlínské zdi?

a) 19. prosince 1988
b) 23. ledna 1989
c) 19. října 1989
d) 9. listopadu 1989

6V Rumunsku revoluce propukla
až v  prosinci 1989 a  zdaleka

neměla tak nenásilný průběh jako
v  jiných zemích. Jak se jmenoval
diktátor, který byl během ní odsouzen
a popraven?

a) Enver Hodža
b) Todor Živkov
c) Nicolae Ceauçescu
d) János Kádár

Sestavil Aleš Mrázek

Redakční uzávěrka nepatří právě
mezi nejoblíbenější vymoženosti.

Nevím, jak jinde, ale v prostředí ne-
ziskových organizací dodává většina
zaúkolovaných své příspěvky pozdě
a často navíc v nevalné kvalitě. A jako
by nestačilo, že nebohý redaktor má
plnou hlavu starostí, jak to dát všech-
no narychlo dohromady – ještě si mu-
sí vyslechnout tisíc a jeden naprosto
objektivní důvod, proč dostává pří-
spěvek pozdě a ještě jakoby napsaný
hotentotem, kterému misionáři za-
vřeli poslední školu dříve, než do ní
stačil přes nedozírnou savanu doběh-
nout. Jednou je na vině obstarožní
počítač, který vyletěl do vzduchu
i s příspěvkem, podruhé zlomyslní
úředníci, kteří si zrovna teď usmysle-
li, že chtějí monitorovací zprávu
k projektu, případně se lze při snaze
o omluvu a vyvolání soucitu odvolat
na pořádání pravidelného dětského
dne, nejlépe ještě se zvířátky, to pře-
ce musí každý pochopit. Společným
znakem všech výmluv je, že vymlou-
vající se žádá od redaktora nejen to,
aby nedodržení termínu pochopil, ale
nadto jej ještě politoval. Redaktora
samotného ale samozřejmě nepoli-
tuje nikdo. Jen málokdy se také stane,
že by někdo pochválil, jak bylo to mi-
nulé číslo pěkné a jak elegantně do
něho, díky redaktorské práci pochopi-
telně, jeho příspěvek zapadl.

Občas se nicméně stane, že i ony
neoblíbené uzávěrky nám nastaví
svoji laskavější tvář. Jako třeba nyní.

Tento text píši, aniž bych ještě věděl,
jak dopadnou volby. Propuknou totiž
až zítra. A věřte mi, že jsem opravdu
rád. Psát o pár dní později, asi bych
nezvítězil nad nutkáním jejich výsle-
dek alespoň nějak komentovat, a pak
bych měl na sebe zase vztek. Již v do-
bě, kdy se začínaly rýsovat první ne-
ladné obrysy předvolebních kampaní,
jsem si totiž experimentálně naordi-

noval nový životní postoj, který se
snažím šířit i dále. Politiku sleduji jen
v  nutné míře a  sebe i  své okolí
přesvědčuji, že je přece spousta ji-

ných věcí, kterými je smysluplnější se
zabývat. Nemá to být rezignace na
aktivní občanství, nýbrž zřeknutí se
balastu, který každého po čase zaru-
čeně unaví a stáhne do deprese. No
uznejte, má cenu každý den ve všech
médiích sledovat, jak ti (pře)vzdělaní
a (údajně) ctihodní lidé s ambicemi ří-
dit stát za mohutného pobízení
moderátorů odhazují všechny zása-

dy slušnosti? Promiňte mi zvolené vý-
razivo, ale vidím to tak, že se většina
médií mění jen v  jakýsi hnojomet,
který nám místo informací před-

hazuje nepříliš voňavé podněty, ve
kterých se máme přehrabovat a mlá-
tit u toho naštvaně půllitrem o stůl.
Nejprve je to možná chytlavé, ko-
nečně každý si rád zanadává, zvláště
může-li vyřvávat, že za jeho problémy
nese vinu někdo jiný. Časem však
frustrace narůstá a stáváme se stále
nevraživějšími i v běžných situacích
a vztazích. Nedávno jsem se v tram-
vaji stal svědkem hádky, kdy postar-
ší paní řádně pucovala asi čtyřicetile-
tého chlapíka v  obleku. Svoji pla-
mennou promluvu zakončila tím, že
někdo tak hnusný určitě volí
Kalouska… .

Francouzi během své revoluce vy-
mysleli heslo „Svoboda, rovnost, bra-
trství!“, německá hymna zase začíná
slovy „Jednota, právo a svoboda…“, my
Češi sice hezky opěvujeme náš zem-
ský ráj, alespoň trocha toho bratrství
a jednoty nám však chybí. Co to tedy
zkusit jinak, ať už ty volby dopadnou
jakkoli? Třeba méně nadávat, méně
se nimrat v tom, co „ti nahoře“ zase
zoslili nebo rozkradli a více se sou-
středit na věci, které můžeme sami
pozitivně ovlivnit – třeba v našem
bezprostředním okolí. Až pak přijdou
zase nějaké ty volby, budeme alespoň
vědět, koho si zvolit za dobrého sta-
rostu.

Nakonec, abych nezapomněl, od
tohoto čísla máme novou redaktorku,
tak na ni buďte hodní, pište své pří-
spěvky pečlivě a dodávejte je včas!

Aleš Mrázek

Těžký život redaktora a předvolební hnojomet

Správnéodpovědi:1b,2c,3a,4d,5d,6c

Ilustrační foto

V listopadu si připomínáme události, které vedly k pádu komunistické
totality nejen u nás, ale i v dalších zemích Evropy. V našem kvízu si
tentokrát můžete otestovat své znalosti o této době.

Ilustrační foto

Fejeton

Pamatujete si ještě na sametový listopad? Kvíz

http://www.neziskovky.cz
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Posílení rodiny
Základy krátké terapie
zaměřené na řešení
Insoo Kim Berg
Portál, s. r. o., 2013

Publikace Posílení
rodiny obsahuje
základní myšlenky
krátké terapie za-
měřené na řešení:
odklon od prob-
lémů ve prospěch
řešení; důraz na
výjimky a na malé
změny; zájem o  klientovy cíle, jeho
úspěchy i silné stránky; pravidla typu
„nespravuj, co není rozbité“ či „dělej víc
toho, co funguje“ atd. Zároveň jsou
představeny mnohé „techniky“, jako
např. zázračná otázka, měřicí otázky,
skládání komplimentů, přerámování aj.

Průvodce DPH u ne-
ziskových subjektů
Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Lydie Musilová
ANAG, spol. s r. o.

Průvodce je určen
subjektům, které
nebyly založeny
nebo zřízeny za
účelem podnikání
a jsou osobou po-
vinnou k dani. Po-
skytuje výklad po-
stupůpři uplatně-
ní DPH v roce 2013 v situacích, do nichž
se neziskové subjekty v praxi dostávají.

Kniha obsahuje upozornění na
časté chyby včetně možností jejich ře-
šení, praktický postup při sestavení

daňového přiznání k DPH za poslední
zdaňovací období roku 2013, upo-
zornění na změny v oblasti fakturace
a v oblasti ručení za nezaplacenou
daň. Samostatná kapitola je zaměře-
na na specifické oblasti uplatňování
DPH včetně odpovědí na vybrané
otázky z této oblasti. V knize najdete
rovněž výklad již schválených změn,
které jsou účinné od 1. 1. 2014.

Fundraising
pro neziskové organizace
Boukal Petr a kolektiv
Grada Publishing, a. s., 2013

Publikace se
komplexně vě-
nuje problemati-
ce fundraisingu
neziskových or-
ganizací. Staví na
vědeckém výstu-
pu výzkumné čin-
nosti v  oblasti
fundraisingu a je
určena zejména ekonomům a fundrai-
serům neziskových organizací a stu-
dentům vysokých škol. V knize se do-
zvíte zásady a fundraisingové metody
vhodné pro komunikaci s hlavními
možnými podporovateli, metody ini-
ciující individuální dárce, možnosti
spolupráce s podniky a postupy při
oslovování nadací, nadačních fondů
a správců veřejných rozpočtů. Výklad
je doplněn praktickými příklady a me-
todickými postupy z různých oblastí
působení neziskových organizací. V zá-
věru knihy naleznete shrnutí poznat-
ků z fundraisingu v zahraničí. Zvláštní
pozornost je v knize věnována kultuře,
protože kniha slouží i jako shrnutí vý-

zkumu z dané oblasti a je využitelná
pro studenty oboru Arts Management.

Nové české nadační
právo v evropském
srovnání

Kateřina Ronovská
Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013

Monografie Ka-
teřiny Ronovské
je příspěvkem
do odborné dis-
kuse o nadacích
a jejich funkci ve
společnosti, kte-
rá byla opětovně
započata v sou-
vislosti s rekodifikací českého sou-
kromého práva. Obsahuje srov-náva-
cí analýzu soukromoprávních aspek-
tů českého nadačního práva,
obsaženého v novém občanském zá-
koníku, a německé, švýcarské, ra-
kouské, nizozemské a dnes platné
české právní úpravy. Nabízí ucelený
přehled historického vývoje i sou-
časného stavu nadačního práva
v  těchto zemích, včetně shrnutí
možných budoucích vývojových ten-
dencí.

Knihu si můžete objednat na
www.obchod.wkcr.cz.

Zpravodaj pro neziskové organizace

Podklady k inzerci: Inzerce se přijímá v elektronické podobě v následujících formátech: PDF, SVG, PS, EPS, Adobe
Illustrator AI do verze CS3 – písma převedená do křivek; bitmapová grafika v rozlišení nejméně 150DPI při 100%
velikosti (platí i pro obrázky vložené do souborů). V případě nedodržení technických požadavků redakce neručí
za barevnou věrnost a kvalitu reprodukce inzerátu..

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

Další informace: Aleš Mrázek, tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875 e-mail: mrazek@neziskovky.cz.
Vážení čtenáři, náš zpravodaj připravujeme a rozesíláme zdarma. I jeho elektronická podoba však představuje
značné náklady, takže velmi oceníme, pokud se nás rozhodnete podpořit jakoukoli částkou. V takovém případě
kontaktujte, prosím, ředitele Neziskovek.cz na e-mailové adrese kucera@neziskovky.cz.

Ceník inzerce

1/1

1/3 1/4 1/6
1/2

6 800 Kč 4 800 Kč 3 400 Kč 2 500 Kč 1 800 Kč

190 × 262 mm

190 × 129 mm

190 × 85 mm

93 × 129 mm

93 × 85 mm

93 × 262 mm

Členové AVPO mohou na tyto pu-
blikace uplatnit slevu. Více informa-
cí na adresách www.neziskovky.cz
a www.avpo.cz.

Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme nabízet neziskovým
organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.

Svět neziskovek
Knižní tipy
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