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Pokud se doma nečte, je těžké, aby škola 
fixovala něco, co v dítěti nikdy nebylo, 
říká v rozhovoru pro Svět neziskovek Eva 
Katrušáková, ředitelka kampaně Celé Česko 

čte dětem, vítěze Žihadla roku 2012. 
Určitě existuje skupina rodičů, která si význam společného čtení uvědomuje. Ale 
bohužel hodně rodičů nevnímá ten obrovský rozdíl mezi tím, že posadí dítě před televizní 
obrazovku a pustí mu DVD, a tím, že mu bude pravidelně předčítat. V programu osvětové 
kampaně Celé Česko čte dětem se neříká, že by se děti neměly dívat na televizi, ale 
spíše se mluví o omezení televize na několik moudrých, pečlivě vybraných programů 
týdně a o každodenním předčítání. Přesto by rodiče za žádných okolností neměli stavět 
do protikladu televizní přijímač a knihu. Obě média mohou doma hezky koexistovat. 

Díky iniciativě Rady vlády pro ne-
státní neziskové organizace, Minister-
stva financí a Fóra dárců se 26. listo-
padu v prostorách Úřadu vlády České 
republiky uskutečnil seminář „Transpa-
rentnost nestátních neziskových orga-
nizací jako prevence praní špinavých 
peněz a financování terorismu“.

Podnětem ke svolání semináře bylo 
zveřejnění zprávy výboru MONEYVAL, 
což je expertní výbor při Radě Evro-
py, který hodnotí existenci a funkčnost 
opatření proti praní špinavých peněz 
a financování terorismu v jednotlivých 
členských státech EU.

Zpráva shrnula poznatky z hodnoti-
telské náštěvy zástupců výboru v dub-
nu 2011 a obsahuje také celou řadu 
doporučení. Celkově není zpráva pro 
Českou republiku příznivá. Naše le-
gislativa i její uplatňování byly shle-
dány jako v mnoha ohledech nevy-
hovující a nenaplňující principy směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES o předcházení zneužití fi-
nančního systému k praní peněz a fi-
nancování terorismu.   

Kromě obvyklých problémů, jako je 
například existence anonymních akcií 
na doručitele, kritizuje zpráva i někte-

ré záležitosti týkající se neziskových or-
ganizací. Zvláště neexistenci funkčních 
rejstříků, v nichž by byly dohledatelné 
údaje o zodpovědných osobách, finan-
cování a hospodaření neziskových or-
ganizací. 

Z českého prostředí sice doposud 
neznáme žádný případ neziskové orga-
nizace, která by byla přímo spojována 
s terorismem, přesto nelze brát výtky 
výboru MONEYVAL na lehkou váhu. 
Často může jít o nenápadně malé část-
ky, pro jejichž převádění by se Čes-
ká republika mohla stát tranzitní zemí. 
Nedávné kauzy kolem legalizací výno-
sů z hazardu jasně ukázaly, že prostře-
dí českého neziskového sektoru může 
být pro hospodářskou kriminalitu zneu-
žitelné poměrně snadno.

Doporučení výboru MONEYVAL bu-
dou brána v potaz při tvorbě nové le-
gislativy. Další seminář, který se jimi 
bude zabývat je plánován na leden, 
o jeho konání vás budeme včas infor-
movat. Prozatím si na stránkách Úřadu 
vlády můžete stáhnout prezentace ze 
semináře již proběhlého. Na stránkách 
Úřadu vlády

ALEŠ MRÁZEK

Kam až může vést 
netransparentnost neziskových 
organizací

ROZHOVOR

editorial

již jednou, v roce 2010, jsem na tomto 
místě psal o tom, že opouštím pozici 
ředitele v obecně prospěšné společnosti 
Neziskovky.cz. Okolnosti ale nedaly jinak 
a téměř po roce jsem byl správní radou 
jmenován zpět do funkce ředitele. 
Správní rada si byla vědoma, že 
dlouhodobě nemohu být ředitelem 
Neziskovek.cz a prezidentem AVPO 
a pečlivě hledala člověka, který řízení 
a vedení Neziskovek.cz převezme. Našla. 
Od poloviny prosince bude ředitelem 
Jiří Kučera, kterého možná znáte jako 
bývalého ředitele občanského sdružení 
Pohoda, podporujícího dospělost lidí 
s mentálním postižením, nebo jako 
konzultanta řízení a rodinného terapeuta. 
Těším se na společnou spolupráci jak 
osobní, tak tu mezi Neziskovkami.cz 
a AVPO, která už ostatně funguje několik 
měsíců, kdy u nás Jiří Kučera působí. 
Nakonec prosincové vydání Světa 
neziskovek je toho důkazem.
Z obsahu chci upozornit na tři příspěvky. 
Inspirativní pro vás může být rozhovor 
s Evou Katrušákovou, ředitelkou obecně 
prospěšné společnosti Celé Česko čte 
dětem, dvojnásobným vítězem 
v soutěži Žihadlo 2012. Nepřeskočte 
článek Petra Víta o právních aspektech 
podnikání v neziskových organizacích 
a nenechte si ujít naši anketu 
s některými prezidentskými kandidáty.
Klidný advent a spokojené 
vánoční svátky!

MAREK ŠEDIVÝ

PREZIDENT AVPO

Vážené 
kolegyně, 
vážení 
kolegové, 
čtenářky 
a čtenáři,

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH NEZISKOVEK! Nově registrované neziskové organizace mají možnost získat grantový kalendář do konce roku zdarma!
Více na str. 8

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/prezentace-ze-seminare-o-transparentnosti-nno-101374/
http://www.neziskovky.cz
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Společnost OKD uspěla 
v soutěži TOP Odpovědná 
firma 2012
Společnost OKD významně zabodo-
vala v prestižní celostátní soutěži TOP 
Odpovědná firma, která hodnotí pří-
stup firem ke společenské odpověd-
nosti a udržitelnému podnikání. Těža-
ři získali první místo v kategorii Firma 
a město za projekt Sídliště žije, druhá 
místa obsadili v žebříčku největších fi-
remních dárců a také v hlavní katego-
rii, která hodnotí celkový přístup pod-
niků k životnímu prostředí, zaměstnan-
cům a regionu. Porota ocenila také dal-
ší aktivity OKD, například projekt gran-
tů pro zaměstnance Srdcovka a nový 
přístup těžařů k rekultivacím ztělesně-
ný výstavbou golfového hřiště v lokali-
tě dříve ovlivněné těžbou uhlí. „Oceně-
ní si zaslouží v první řadě horníci a dal-
ší zaměstnanci, právě díky jejich odpo-
vědnému přístupu k mimořádně ná-
ročné práci může být odpovědná celá 
firma. Poděkování patří také všem spo-
lečnostem a neziskovým organizacím, 
které se s námi podílejí na zlepšování 
života v moravskoslezském regionu,“ 
řekla ředitelka útvaru PR a komunika-
ce OKD a zároveň předsedkyně správ-
ní rady Nadace OKD Petra Mašínová.

VLADISLAV SOBOL, NADACE OKD

Soutěž o Nejpřístupnější 
město Evropy se blíží do 
finále
V prosinci tohoto roku proběhne finále 
mezinárodní soutěže o nejpřístupnější 
město Evropy. Do soutěže se přihlásilo 
99 měst z 20 evropských zemí. Poro-
ta složená z odborníků na bezbariéro-
vost a zástupců Evropské komise, Ev-
ropského fóra zdravotně postižených 
a Age Platform Europe vybrala sedm 
kandidátů na získání titulu Nejpřístup-
nější město Evropy 2013 (Award Ac-
cess City), za ČR nominovaná měs-
ta Chomutov a Pardubice se mezi ně 
nedostala. Vybraná města jsou (v abe-
cedním pořadí): Berlín (Německo), Bil-
bao (Španělsko), Gdyně (Polsko), Nan-
tes (FR), Pamplona (Španělsko), Stock-
holm (Švédsko), Tallaght (Irsko). Slav-
nostní vyhlášení se bude konat 3. pro-
since 2012 v Bruselu během konferen-
ce věnované Evropskému dni osob se 
zdravotním postižením. Access City 
Award je iniciativa Evropské komise 
ve spolupráci s Evropským fórem zdra-
votně postižených. Cílem této akce je 
představit a ocenit města s více než 
50 000 obyvateli, která věnují význam-
né úsilí zlepšení přístupnosti v měst-
ském prostředí pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory. V souladu 
s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením je přístupnost 
jedním z hlavních pilířů Strategie EU 
pro zdravotně postižené občany na ob-
dobí 2010 - 2020 ( European Union’s 

Disability Strategy). Cílem tohoto pro-
gramu je vytvoření bezbariérové Evro-
py pro všechny. 

ZDROJ: HELPNET

Skončil festival věnovaný 
závislostem, transgender 
a Slam poetry
V týdnu od 3. do 10. listopadu probě-
hl již 16. ročník kulturně-vzdělávací-
ho festivalu „ŽIVOT A UMĚNÍ“ s podti-
tulem Všechno je jinak, který pořáda-
la obecně prospěšná společnost Chei-
ron T v rámci projektu „Drogy a umění“ 
za podpory města Tábor. Na zdárném 
průběhu festivalu se letos také podíle-
ly následující organizace: galerie Uma 
Uma, Aux Café, Fotofast, Auritus, klub 
Bardo, Music club Orion, o.s. Fléda a 
Kulturne.com.
Festival jsme zahájili v sobotu 3. listo-
padu vernisáží výstavy DrugArt v gale-
rii Uma Uma. Polaroidové snímky, na 
kterých instantní umělec Thom Uni-
corn zachytil téma závislostí, jste moh-
li vidět až do 30. listopadu. V pondě-
lí 5. listopadu pokračoval festival v tá-
borském Aux Café besedou s názvem 
NE/IDENTITA na téma lidských práv v 
kontextu genderové identity a vztahu 
společnosti k nekonformní transgen-
der menšině. Návštěvníci měli mož-
nost zhlédnout projekci tanečního 
představení S/He is Nancy Joe, které 
zpracovává jednotlivé příběhy trans-
gender lidí. Nejen o tomto dokumen-

tu pak přítomní debatovali se student-
kou psychologie Helenou Čechovou 
a studentem  genderových studií Ale-
xem Lorenzů. Návštěvnost byla pře-
kvapivá a debaty vášnivé. Úterý 6. lis-
topadu jsme věnovali besedě na téma 
drogy a závislost s pracovníkem Auritu 
- centra pro lidi ohrožené drogou. Kli-
enti se seznámili se základní protidro-
govou prevencí a mohli se na cokoli 
z oblasti drogové problematiky zeptat.  
Středa 7. listopadu byla v režii dýdžeje, 
který připravil pro začínající diskžoke-
je workshop, během kterého si mohli 
vše vyzkoušet na vlastní kůži. Další dva 
dny festivalu byly ve znamení koncer-
tů v MC Orion. Ve čtvrtek se předsta-
vila strakonická kapela The Average 
a v pátek táborští Crows Above a v me-
zinárodním složení The Immigrants. 
Oba večery přišlo na 70 lidí. Festival 
vyvrcholil benefiční akcí v sobotu 10. 
listopadu v klubu Bardo, kde proběhlo 
exhibiční kolo Slam poetry. Zúčastnili 

Ze světaneziskovek
se čtyři slameři a jeden divák z publika, 
který dostal divokou kartu. Nakonec 
vyhrál Radim Mikulenka, divák s divo-
kou kartou, který získal velkou podpo-
ru u návštěvníků a následně i účinku-
jících. Po exhibici začal hrát DJ Bar-
low, který vydržel až do brzkých ran-
ních hodin. Výtěžek z benefiční akce je 
5 948 Kč a peníze budou použity na 
obnovu nástrojů, aparatury a provoz 
hudebny, kterou využívají návštěvníci 
Komunitního centra Cheiron T. 

PETRA BASÍKOVÁ, CHEIRON T, O.P.S.
FOTO: CHEIRON T, O.P.S.

Bára Basiková zazpívá 
pro Tulipan
Netradiční vánoční koncert v liberec-
kém kostele se uskuteční 18. pro-
since. Liberecká nezisková organiza-
ce Sdružení TULIPAN Vás srdečně 
zve na Vánoční benefiční koncert pro 
Sdružení TULIPAN, který se uskuteční 
18. 12. 2012 v libereckém kostele sv. 
Antonína Velikého od 18:00 hod. Po-
zvání na tento vánočně laděný koncert 
přijala zpěvačka Bára Basiková. Vedle 
ní vystoupí i dětský pěvecký sbor Ko-
krháček pod vedením sbormistra Jin-
dřicha Jehličky při ZŠ Ještědská v Li-
berci, který si s Bárou zazpívá pár skla-
deb. Dětský sbor navíc doprovodí hu-
debníci z Turnovského orchestrální-
ho sdružení, což je výjimečný počin. 
Koncert se koná na podporu chrá-
něné dílny Sdružení TULIPAN, která 
v současné době zaměstnává 37 osob 
se zdravotním znevýhodněním. Práce 
v chráněné dílně je pro tyto lidi velmi 
důležitá, neboť na běžném pracovním 
trhu nemají šanci se se svým handica-
pem uplatnit. 

ZDROJ: HELPNET

Pohádková noc s Malým 
princem
V pátek 9. listopadu 2012 proběh-
la v Klubu pro mladší další Pohádko-
vá noc pro děti navštěvující Komunitní 
centrum pro děti a mládež Cheiron T. 
Možnost zažít Pohádkovou noc a pře-
spat na Cheironu mělo tentokrát sedm 
dětí, které získaly patnáct hvězdiček za 

vypracovávání pracovních listů z mate-
matiky, českého a anglického jazyka.
 „Inspirovali jsme se knihou Malý 
princ od Antoine de Saint–Exupéryho 
a také jedním příběhem kosmické vý-
chovy podle Montessori pedagogi-
ky, kterým jsme naše putování zaháji-
li. Děti se na chvíli ocitly v době před 

mnoha miliardami let, kdy ani vesmír 
neexistoval, byla pouze neuvěřitelná 
tma a zima. Do naprostého ticha a tmy 
se po určité chvíli ozvala rána a mezi 
děti se snesly třpytky, které na tma-
vě modrém papíře vypadaly jako noč-
ní obloha. Děti si tak na vlastní kůži 
„zažily“ Velký třesk a mohly pozoro-
vat „vznik galaxií“ potom, co přesypaly 
třpytky do mísy s vodou,“vysvětlila Ja-
roslava Klejmová, pracovnice Cheiron 
T, o.p.s. Naladěni na vesmírnou notu si 
děti nedočkavě poslechly příběh o Ma-
lém princi a úkol, který je čeká. Na pěti 
planetách měly získat náhradní díly na 
opravu letadla a zachránit tak pilota. 

PETRA BASÍKOVÁ, CHEIRON T, O.P.S.
FOTO: CHEIRON T, O.P.S.

Český západ zve na 
sedmé putování k živému 
Betlému v Dobré Vodě
Ve čtvrtek 20. prosince v 17 hodin 
zve organizace Český západ všech-
ny lidi dobré vůle na sedmé putování 
k živému Betlému. Na společnou pouť 
po stopách vánočního příběhu Josefa 
a Marie se vydá průvod od sídla České-
ho západu v Dobré Vodě 8. Český zá-
pad, který akci pořádá, poskytuje soci-
ální služby v městech Teplá a Toužim 
a v dalších šesti sociálně vyloučených 
lokalitách v jejich okolí. Akce je ote-
vřena veřejnosti a může se jí zúčastnit 
opravdu každý, děti i dospělí. Na puto-
vání každoročně zveme nejen obyvate-
le Dobré Vody, ale i naše přátele, příz-
nivce a všechny lidi dobré vůle. Akce 
začíná před naším sídlem, kde si nej-
dříve společně naladíme hlasy pro zpí-
vání koled a pak se vydáváme na krát-
kou pouť Dobrou Vodou a blízkým oko-
lím. Děti nám budou osvětlovat ces-
tu rozzářenými lucerničkami, které si 
s sebou ponesou. Naším cílem bude 
Betlém, kde v kruhu kolem svaté ro-
diny společně zazpíváme koledy na 
oslavu narození Ježíše a pomodlíme 
se. Celým večerem nás bude provázet 
P. Martin Sedloň, OMI.
Během podvečera nebude chybět ani 
vánoční cukroví, voňavý čaj a svaře-
né víno a možná i nějaké další překva-
pení. Putování se každoročně účast-
ní například bratři trapisté z nedaleké-
ho kláštera v Novém Dvoře, bratři pre-
monstráti z kláštera v Teplé, pan Mi-
lan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro 
národnostní menšiny, a další milí hos-
té. Všem, kteří se chystají akce zúčast-
nit, doporučujeme, aby se teple oblékli 
a obuli, protože celá akce se koná ven-
ku pod širým nebem. Předpokládaný 
konec akce je kolem 19. hodiny. 
Český západ poskytuje lidem ze soci-
álně vyloučených lokalit na Toužimsku 
a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, 
Poutnov, Služetín, Pěkovice, Mrázov) 
sociální služby a pomáhá jim řešit je-
jich nepříznivé životní situace zejména 
v oblasti zaměstnání, vzdělávání, byd-
lení a kontaktu s majoritou. Organiza-
ce se hlásí k zásadě rovného zacháze-
ní s etnicky odlišným obyvatelstvem, 
je držitelem značky Ethnic Friendly za-
městnavatel. V Dobré Vodě provozu-
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je vlastní textilní a keramickou dílnu. 
Více informací o činnosti organizace 
lze získat na internetových stránkách 
www.cesky-zapad.cz, kde je možné si 
i v e-shopu zakoupit široký sortiment 
výrobků dílen.               

EVA HAUNEROVÁ, ČESKÝ ZÁPAD O.S.

Schola Gregoriana 
Pragensis v Lochovicích 
BENEFIČNĚ
Zve všechny na adventní benefiční 
koncert souboru SCHOLA GREGORIA-
NA PRAGENSIS v sobotu dne 15. 12. 
od 14.00 hodin do sálu na zámku v Lo-
chovicích. Soubor přijíždí s novým pro-
gramem Adventus Domini – Advent-
ní mariánská mše v českých kancioná-
lech 15. a 16. století. 

ZDROJ: FARNÍ CHARITA BEROUN

Druhé místo pro Nadaci 
OKD za létající kapry
Ostrava (20. listopadu 2012) – Nada-
ce OKD získala druhé místo v celostát-
ní soutěži EFFIE, která hodnotní efek-
tivnost reklam. Úspěch jí zajistila kam-
paň k projektu Sídliště žije, která loni 
v prosinci šokovala obyvatele karvin-
ského sídliště Hranice, když mezi je-
jich panelovými domy začali plout 
vzduchem kapři v nadživotní velkosti. 
Cílem bylo vybídnout lidi žijící na sídliš-
tích, aby vystoupili z anonymity a udě-
lali něco pro zlepšení života ve svém 
okolí. Nápad, který nadace zrealizova-
la s agenturou Ogilvy & Mather, zazna-
menal velký ohlas v médiích a zejmé-
na mezi lidmi. Svůj projekt do progra-
mu Sídliště žije poslalo přes 50 nezis-
kových organizací, 12 z nich postou-
pilo do užšího finále a pět neziskovek 
už začalo díky nadačnímu grantu oži-
vovat nevyužívané veřejné zahrady, 
chátrající letní kino nebo bývalý proti-
atomový kryt. Příští rok by měly díky 
iniciativě lidí tyto areály sloužit veřej-

nosti. „Přesvědčili jsme se, že i ten nej-
lepší nápad potřebuje v dnešní medi-
ální společnosti dobrou reklamu, kte-
rá ovšem nemusí být nutně drahá, na-
opak. Jsem rád, že jsme uspěli v sou-
těži, která nehodnotí jen kreativitu, ale 
primárně efektivitu kampaně, což do-
kazuje hlavně zájem veřejnosti o pro-
gram Sídliště žije,“ řekl Jiří Suchánek, 
ředitel Nadace OKD, která před několi-
ka dny vyhlásila druhý ročník progra-
mu (více na www.sidlistezije.cz.) Sou-
těže EFFIE, kterou pořádá Asociace ko-
munikačních agentur, se letos zúčast-
nilo 56 reklam. Oceněno bylo v jednot-
livých kategoriích pouze 13 nejlepších, 

zlaté medaile získaly reklamy pro Pep-
si, Air Bank a společnost Člověk v tísni.

VLADISLAV SOBOL, NADACE OKD
FOTO: NADACE OKD

Koncert Světlo pro 
Světlušku přinesl 
3 miliony korun
Světluška doplnila lucerničku, ze které 
bude po celý rok svítit pro nevidomé. 
Ve středu 14. listopadu Světluška již 
poosmé rozsvítila Pražskou křižovat-
ku. Vidící a talentovaní nevidomí inter-
preti vystoupili na jednom podiu, aby 
doplnili světlo do lucerny, ze které pak 
Světluška celý rok svítí na cestu nevi-
domým. Ten příští je navíc jubilejní – 
Světluška Nadačního fondu Českého 
rozhlasu slaví 10. narozeniny. „Každým 
rokem se scházíme, abychom poděko-
vali všem přátelům Světlušky, kteří dá-
vají jakkoli najevo svou podporu nevi-
domým. Z koncertu Světlo pro Světlu-
šku se stává tradice. Nejen, že se kaž-
dým rokem připojují další známé osob-
nosti, které s projektem sympatizu-
jí, ale také se Světlušce daří nachá-
zet nové talenty z řad nevidomých. Le-
tos jich vystoupilo hned několik. Sledo-
vat je, jak odhodlaně kráčí na podium, 
zpívají s neuvěřitelnou lehkostí, záro-
veň s obrovským nasazením a násled-
ně sklízí velký potlesk, je radost. Hned 
jak dozněly poslední tóny Půlnoční, za-
čala jsem přemýšlet nad dalším kon-
certem, těším se,“ zaznělo od pat-
ronky Anety Langerové. „Jste to nej-
cennější, co máme,“ zaznělo směrem 
k dárcům, příznivcům a dobrovolníkům 
Světlušky z úst Martiny Kaderkové, ře-
ditelky Nadačního fondu Českého roz-
hlasu. Benefiční večer Světlo pro Svět-
lušku opět živě přenášela ČT1 a Radi-
ožurnál. Během krátkých 80 minut se 
podařilo shromáždit téměř 3 miliony 
korun. Tato částka však není konečná. 
Benefičním večerem vrcholí 10. ročník 
sbírkového projektu Světluška, a pro-
to je k této částce potřeba přičíst ještě 
přes 318 726 Kč, které přinesl Noční 
běh pro Světlušku, 1 056 807 Kč, kte-
ré Světluška získala z Kavárny POTMĚ, 
5 726 509 Kč nasbíraných v průbě-
hu sbírkového Dne, kdy září Světlušky 
a dalších 2 789 748 Kč, které posla-
li lidé od začátku roku na konto Svět-
lušky. Dosud se tedy na pomoc nevi-
domým podařilo shromáždit více než 
12 milionů korun.
Na konto je možné přispívat kdykoli 
v průběhu roku. 10. ročník sbírky Svět-
luška bude uzavřen až 31. prosince 
2012. Jeho výtěžek bude rozdělen na 
počátku příštího roku v grantovém ří-
zení mezi ty, kteří pomoc potřebují nej-
více. 

ZDROJ: SVĚTLUŠKA

Sdružení Linka bezpečí 
vydává novou publikaci 
Děti a online rizika
Sdružení Linka bezpečí (SLB) vyda-
lo koncem listopadu odbornou publi-
kaci s názvem Děti a online rizika za-
měřenou na online aktivity dětí a do-

spívajících a důsledky, které na je-
jich život i vývoj mohou mít. Jedná 
se již o pátou odbornou publikaci, 
vydanou v SLB, která představuje 
hlavní témata a okruhy problémů, 
s nimiž se volající obracejí na odborné 
služby SLB. Cílem této publikace je pře-
dat čtenářům nejen obecné informace, 
či odborné závěry, ale seznámit je také 
s příklady z praxe a přinést inspiraci 
pro výchovné či vzdělávací působení. 
I když je internet v současné době jed-
ním z hlavních mediálních témat, při-
šlo nám důležité zaměřit se na problé-
my, které jsou v rámci bezpečného in-
ternetu pořád opomíjeny a moc se 
o nich nemluví a jsou tak trochu tabu. 
Věříme, že poskytování ověřených 
a vyvážených informací odborníkům 
i laikům napomůže předcházení rizik 
spojených s online světem, říká ve-
doucí Linky bezpečí Mgr. Peter Porub-
ský. Čtenáři v aktuální publikaci Děti 
a online rizika najdou texty zabývají-
cí se závislostí na internetu a způsoby, 
jak ji řešit i informace ohledně ne-
bezpečí, které internet skýtá – např. 
pronásledování a lákání na schůz-
ky. Dále často zmiňovanou tema-
tiku sexuálních obsahů a sexuální-
ho chování na internetu (jakým ak-
tivitám se sexuálním podtextem se 
dětští a dospívající uživatelé věnují 
a jak mohou jejich vývoj ovlivnit). 
Autoři se nevyhýbají ani dětským sku-
pinám, jež jsou v souvislosti s online 
aktivitami stále opomíjené, tedy před-
školákům a malým školákům. Přináše-
jí také rady, jak zajistit, aby dítě kvů-
li online činnosti nedošlo žádné újmy, 
a seznamují čtenáře s prostředím 
RPG her (hry na hrdiny, kde ovládá-
te jednu nebo více postav), aktivita-
mi, které umožňují, a upozorňuje také 
na možný vliv, jež na psychiku dět-
ského či dospívajícího hráče můžou 
mít. Zároveň neopomíjí ani pozitivní 
aspekty používání internetu dětmi 
a dospívajícími. 

IVETA PONCOVÁ, SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ

11. prosince
 - den otevřených 
dveří v TA KAVÁRNĚ
Máte chuť zkusit práci mezi lidmi? Pat-
říte do skupiny osob s tělesným posti-
žením? Nevíte, jestli na tuto práci stačí-
te, ale láká vás?
Přijďte se podívat do kavárny, ve kte-
ré pracují lidé jako vy. Můžete se se-
známit s možnostmi a podmínkami za-
městnání v naší organizaci, budete mít 
příležitost zkusit si uvařit svoji vlastní 
kávu nebo si popovídat se svými bu-
doucími kolegy.

Program:
14:00 – 14:10 Představení TA KAVÁR-
NY a občanského sdružení Borůvka
14:10 – 14:30 Povídání o možnostech 
zaměstnání 
14:30 – 15:30 Příprava vlastní kávy
15:30 – 16:00 Setkání se současnými 
a bývalými zaměstnanci 

ZDROJ: JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY

Pečovatel/ka roku 2012 
a národní cena APSS ČR

Akce se konala pod záštitou manžel-
ky prezidenta ČR paní Livie Klausové, 
předsedkyně PSP ČR Miroslavy Něm-
cové (zastoupena poslankyní Lenkou 
Kohoutovou), ministryně práce a so-
ciálních věcí Ludmily Müllerové a sta-
rostky Městské části Praha 2 Jany Čer-
nochové. 
Ve čtvrtek 29. listopadu se od 15 hodin 
konalo na Novoměstské radnici v Pra-
ze slavnostní vyhlášení jubilejního již 
X. ročníku ocenění „Pečovatel/ka roku“ 
společně s Národní cenou APSS ČR – 
Pracovník sociálních služeb. Akci pořá-
dala již tradičně Diakonie ČCE ve spo-
lupráci s Asociací poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR. 
Cílem ocenění „Pečovatel/ka roku“ je 
podpořit ty, jejichž významným každo-
denním úkolem je pečovat a pomáhat 
potřebným. Toto celorepublikové oce-
nění se od letošního roku spojilo s vy-
hlášením Národní ceny APSS ČR - za-
hrnuje tak širší škálu profesí pečovate-
lů a pečovatelek, sociálních pracovní-
ků či pracovníků v sociálních službách. 
Nominace do soutěže měli příležitost 
od června zasílat za „svého“ pracovní-
ka samotní klienti, rodiny a přátelé kli-
entů, jakož i spolupracovníci či vedou-
cí služeb vysílajících pomáhajících or-
ganizací. 
Odborná komise vybrala 10 pracov-
nic, které převzaly titul „Pečovatel/ka 
roku“, a udělila dalších 18 čestných 
uznání. Šest vítězek na 1. až 3. mís-
tě bylo oceněno v druhé části progra-
mu, který patřil Národní ceně v katego-
riích „Sociální pracovník“ a „Pracovník 
v sociálních službách“. Celá akce je po-
jímána zejména jako příležitost poděko-
vat a veřejně ocenit jejich práci. Vyhlá-
šení hudebně doprovodila Chorea Bo-
hemica a celým programem provázel 
účastníky moderátor Petr J. Svoboda. 
„Cílem projektu je upozornit na potřeb-
nost povolání pracovníků sociálních 
služeb, chápaného zpravidla jako život-
ní poslání. Jen člověk vybavený citli-
vostí, rozhledem, pohotovostí a moud-
rostí je schopen dobře vnímat to, co se 
z osobnosti člověka v jeho nejzáklad-
nějších potřebách projevuje. Schop-
nost toto individuální respektovat a při-
měřeně reagovat je bezesporu nároč-
ná role, hodná ocenění,“ říká Libuše 
Roytová, ředitelka Diakonie ČCE – Stře-
diska křesťanské pomoci v Praze, jež 
je zároveň zakladatelkou ocenění Pe-
čovatel/ka roku. „Pracovníci v sociál-
ních službách, pečovatelky, pečovatelé 
a sociální pracovníci patří mezi zá-
kladní pilíře systému sociálních služeb 
v ČR. Ocenit tuto záslužnou práci, zvý-
šit její společenskou prestiž a upozor-
nit na ty nejlepší, to jsou hlavní důvody 
a principy Národní ceny APSS ČR 
a ocenění Pečovatel/ka roku,“ dodá-
vá prezident Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR Jiří Horecký

VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE

http://www.cesky-zapad.cz
http://www.sidlistezije.cz


4 SVĚT NEZISKOVEK 12 / 2012

Nový týdeník 

o neziskovkách 

na ČRo Rádiu 

Česko 

Poslouchejte magazín JAK JINAK každou středu od 9.45!

Máte k těmto tématům co říci? Pořádá vaše občanské sdružení, obecně 
prospěšná společnost, nadace, občanská iniciativa nebo příspěvková 
organizace nějakou zajímavou akci? Chcete dát veřejnosti vědět o novém 
projektu nebo dni otevřených dveří? Napište nám na jakjinak@rozhlas.cz!

V prosinci se zaměříme na sociální podnikání (5. 12.), na situaci na Haiti 
a na pomoc českých neziskovek v této zemi (12. 12.), 19. 12. zhodnotíme 
činnost neziskových organizací 
v tomto roce a 26. 12. se 
budeme věnovat pomoci 
obětem domácího násilí.

Vysíláme každý den nepřetržitě na digitálních platformách radiocesko.cz, DVB-T, 
DVB-S a DAB od 8 do 18 hodin.

Vysíláme na VKV vysílačích BBC World Service od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin.
Praha 101,1 FM, Brno 101,3 FM, Ostrava 106,3 FM, Plzeň 98,6 FM, Zlín 93,9 FM, Olomouc 
105,6 FM, Liberec 99,2 FM, Ústí nad Labem 105,8 FM, České Budějovice 89,8 FM, Pardubi-
ce/Hradec Králové 99,1 FM, Jihlava 96,7 FM, Karlovy Vary 94,7 FM.

kurzyotevřené

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na prosinec 2012
ŘÍZENÍ A VEDENÍ

Dejte šanci podřízeným pracovat 
za Vás! 7. 12. 2012
Kurz vám pomůže nahlédnout do růz-
ných stylů vedení lidí, poznat jejich kla-
dy a zápory. Analyzovat potenciál jed-
notlivce z hlediska jeho schopností, po-
stojů a vlastností. Porozumět tajemství 
lidské motivace a vyhodnotit potenciál 
stávajících stimulačních faktorů. Více 
informací: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=344

Simulace projektu – NOVINKA 
15. 3. 2013
Kurz vám pomůže zažít maximum 
možných situací při realizaci projek-
tu i se zpětným rozborem. Uvědomit 
si, co je při realizaci projektu užiteč-
né a přínosné a co naopak nikoliv. Je-
dinečný kurz pro neziskové organiza-
ce za výjimečnou cenu díky podpoře 
PM Consulting s.r.o. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=338

FUNDRAISING, MARKETING A PR

CESTA Z KRIZE - modulový kurz 
s možností konzultace
28. 11. 2012– 7. 2. 2013
Poraďte se s odborníky, konzultujte 
a hrozby pak půjdou snáze vyřešit. 
Modulový kurz s možností konzultace 
v rámci každého kurzu. Přihlásit se mů-
žete na celý modul či na jednotlivé kur-
zy. Ke všem kurzům je započtena ho-
dinová individuální konzultace s lekto-
rem. Konzultovat můžete prostřednic-
tvím emailu, Skype, telefonicky nebo 
samozřejmě osobně. Téma: Jak lobbo-
vat za NNO, Příprava a realizace schůz-
ky s dárcem, Jednání s dárcem po te-
lefonu, Marketing a fundraising pro-
střednictvím internetu.  Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=354

Příprava a realizace schůzky 
s dárcem. 14. 12. 2012
Kurz vám pomůže vytvořit vhodné 
podklady ke schůzce, připravit se na 
schůzku technicky i psychicky a do-
dat vám sebedůvěru při jednání s dár-
ci. Kurz je součástí modulového se-
mináře Cesta z krize. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=359

Získejte si zdroje aneb Marketing 
v sociálních službách - Akreditace 
MPSV. 18. 12. 2012
Cílem kurzu je posílit dovednosti v 
oblasti marketingu. Motivovat spolu-

pracovníky k marketingovému myš-
lení. Zlepšovat vztahy s klienty, dár-
ci, dodavateli a ostatními podporova-
teli vaší organizace. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=368

Získejte si podporu aneb PR 
v sociálních službách - Akreditace 
MPSV. 19. 12. 2012
Kurz vám pomůže efektivně pracovat 
v oblasti vztahů s veřejností. Zlepšit 
komunikaci s novináři. Posílit doved-
nosti v oblasti psaní tiskových zpráv 
a pořádání tiskových konferencí. Mo-
tivovat spolupracovníky, aby dbali na 
dobrou pověst organizace. Posílit do-
vednosti v získávání finančních pro-
středků pro organizaci. Více informací:  
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=367

Jednání s dárcem po telefonu
10. 1. 2013
Kurz vám především pomůže být více 
úspěšný v prvotním navazování kon-
taktu s dárcem. Naučíte se také lépe 
pracovat s (často) mylnou předsta-
vou, že vše je potřeba říct hned, rych-
le a mnohoslovně. Zvýšíte svou šanci 
na osobní setkání s dárcem a vytvoříte 
si lepší vyjednávací pozici pro jednání 
o daru s firemním dárcem. Více infor-
mací: http://www.neziskovky.cz/kur-
zy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=360

Firemní fundraising - AKREDITACE 
MPSV. 11. 1. 2013
Kurz vám pomůže odpovědět na otáz-
ky: Proč firemní dárci „dávají“? Jaká je 
podstata jejich potřeby darovat na roz-
díl od jiných dárců? Co mohou oni na-
bídnout nám a co my jim? Více infor-
mací: http://www.neziskovky.cz/kur-
zy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=334

Marketing a fundraising 
prostřednictvím internetu. 
7. 2. 2013
Kurz vám pomůže seznámit se s web 
2.0 a jejich možnostmi, udělat si pře-
hled o různých skupinách aplika-
cí a platformách. Naučit se použí-
vat vybrané web 2.0 aplikace a pou-
žít je pro marketing a fundraising vaší 
NNO. Heslo kurzu: jednoduše, atrak-
tivně a levně! Více informací: http://
www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=361

Úspěšné oslovení donátora 
s kvalitními prezentačními 
materiály 
21. 2. 2013

Staňte se spolutvůrci našich kurzů!Staňte se spolutvůrci našich k
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? Co se potřebujete dozvědět nejvíce? Návrhy 

zasílejte poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte 

heslem KURZY) nebo e-mailem na adresu: zpravodaj@neziskovky.cz

Kurz vám pomůže určit, jak by měly vy-
padat vaše prezentační materiály a de-
finovat nejčastější vady prezentačních 
materiálů. Zbavíte se obav z oslovová-
ní a osvojíte si taktiky k dosažení úspě-
chu při telefonickém oslovování. Více 
informací: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=356.

LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ

Účetní závěrka NNO, daňové 
přiznání. 10. 12. 2012
Kurz vám vysvětlí co je to účetní uzá-
věrka a závěrka. Ukáže metodiku povin-
ného rozdělení výnosů a nákladů. Ze 
vzorových příkladů sestavíte účetní zá-
věrku a vyplníte daňové přiznání. Více 
informací: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=342

Pracovní právo v praxi. 12. 12. 
2012
Kurz vám pomůže dobře aplikovat pra-
covní právo v každodenní praxi. Lek-
torka se bude zabývat vznikem, změ-
nou a skončením pracovního pomě-
ru, zkušební dobou. Probrány budou 
také dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr atd. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=346

Osobnostní rozvoj
Písemná a elektronická 
komunikace. 12. 12. 2012
Kurz vám pomůže zpřehlednit efektiv-
ní způsoby vyjadřování v různých for-
mách písemné komunikace, vyme-
zí cesty získávání, zpracování a pře-
dávání informací a předá Vám sou-
hrn norem písemného styku a elek-
tronické komunikace. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=365

Šikana a nátlakové jednání 
- efektivní postupy při řešení 
problému 
17. 12. 2012
Kurz vám napomůže zvýšit vníma-
vost pro různé projevy možné šika-
ny jak mezi dětmi a mladistvými, tak 
na pracovišti. V tréninkovém progra-
mu si vyzkoušíte reakce a postupy, kte-
ré pomáhají se účinně proti nátlako-
vému jednání bránit. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=364

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=344
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=368
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=356
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=346
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=365
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=342
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=364
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=367
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=338
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=360
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=354
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=334
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=359
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=361
mailto:jakjinak@rozhlas.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
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Putovní konference s názvem Trans-
parentnost a veřejná prospěšnost – 
inspirujte se švýcarskou preciznos-
tí, se kterou Asociace veřejně pro-
spěšných organizací (AVPO) postup-
ně navštívila tři největší města Čes-
ké republiky Ostravu, Brno a Prahu, 
přilákala celkem více než sto šede-
sát účastníků. Putovní konference se 
uskutečnila díky podpoře Programu 
švýcarsko-české spolupráce a sdruže-
ní amerických nadací  CEE Trust (The 
Trust for Civil Society in Central and 
Eastern Europe).

Přednesené příspěvky
Program konference byl ve všech třech 
městech stejný. Jako první vystupova-
la paní Martina Ziegerer, výkonná ředi-
telka švýcarské organizace Zewo Stif-
tung, která se zabývá certifikací nezis-
kových organizací. Ve svém vystoupe-
ní hovořila o pojetí a legislativní úpra-
vě veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku, 
ale také o tom, jaké nároky mají švýcar-
ské zákony i veřejnost na transparent-
nost neziskových organizací. V krátkos-
ti též popsala certifikační model Zewo 
Stiftung, jehož posláním je podporo-
vat důvěru dárců v neziskové organiza-
ce a usnadňovat jim rozhodování, které 
organizace podpořit. Certifikace Zewo 
Stiftung hodnotí nejen transparent-
nost, ale i efektivitu a výkonnost nezis-
kových organizací.
Následovalo vystoupení prezidenta 
AVPO Marka Šedivého, který předsta-
vil současnou podobu návrhu zákona o 
veřejné prospěšnosti. Vysvětlil dopady, 
které bude zákon mít na neziskový sek-
tor v České republice a nastínil i výhody, 
které by mohly organizace se statusem 
veřejné prospěšnosti čerpat. Zdůraznil, 
že současný návrh ještě projde určitými 
změnami, neboť v některých bodech, 
jako je například procentuální výše re-
investice zisku dosud nebylo dosaženo 
konsenzu. Obecné směřování zákona je 
nicméně již jasné. 
Dopolední blok uzavíral příspěvek zá-
stupce ředitele obecně prospěšné spo-
lečnosti Neziskovky.cz Aleše Mrázka, 
který účastníky ve stručnosti seznámil 
s historií a současným chápáním ve-
řejné prospěšnosti v Evropě. Zvláště 
se přitom zaměřil na středoevropské 
země (Německo, Polsko, Slovensko, 
Maďarsko), které mají k České republi-
ce nejblíže nejen geograficky, ale i v po-
jetí práva a etických norem. Ze srovná-
ní byl patrný rozdíl mezi zeměmi s dlou-

hou demokratickou tradicí a postkomu-
nistickými zeměmi, kde chybí kontinui-
ta práva i demokratického prostředí.  

Blok odpoledních workshopů
Odpolední program sestával z work-
shopů, kde účastníci diskutovali s řeč-
níky z dopolední části a dalšími přizva-

nými hosty. Společně se snažili shrnout 
své názory a vypracovat určitá doporu-
čení celkem ve třech oblastech. Téma 
prvního workshopu znělo „Jak vidí 
transparentnost neziskových organiza-
cí business sféra“ a vedli jej Marek Šedi-
vý a paní Simona Kaňoková (senior spe-
cialistka public relations skupiny ČEZ, 
a.s.). Druhý workshop s názvem „Etika 
jako předpoklad stability a rozvoje ne-
ziskové organizace“ vedl Aleš Mrázek 
a konečně třetí workshop „Transparent-
nost očima neziskových organizací“ 
měla jako vedoucí na starost paní Mi-
lada Šnajdrová z Unie nestátních nezis-
kových organizací Olomouckého kraje. 
Zájem o témata i reakce účastníků uká-
zaly, že se podařilo překonat prvotní ne-
důvěru a odpor části neziskových orga-
nizací k nové legislativní úpravě, která 
do našeho práva zavádí status veřejné 
prospěšnosti, místo toho, aby byly or-
ganizace jednoduše posuzovány pou-
ze podle svých právních forem, jak je 
tomu doposud. Této změny postoje se 
podařilo dosáhnout otevřeností proce-
su přípravy nového zákona o veřejné 
prospěšnosti a pravidelným informo-
váním neziskových organizací ze stra-
ny Ministerstva spravedlnosti i AVPO. 
V měnící se situaci, kdy klesá výše pří-
mých státních dotací, také zástupci ne-
ziskového sektoru pochopili, že je tře-
ba určité změny přístupu, neboť hlav-
ními podporovateli neziskového sekto-
ru se stanou spíše soukromí dárci, ať 

už korporace nebo dárci individuální, 
kteří mají na činnost a transparentnost 
neziskových organizací jiné nároky než 
státní úřady. 

Odezva účastníků
Vystoupení paní Martiny Ziegerer bylo 
účastníky přijato velmi kladně. Pojetí 
i administrace statusu veřejné prospěš-
nosti ve Švýcarsku staví na dlouhodo-
bé právní kontinuitě a vžitých etických 
zásadách, což jsou prvky, které v naší 
společnosti chybí. Nicméně i tak může 
být švýcarský model v mnohém inspira-
cí, neboť švýcarské prostředí není naše-
mu tak vzdálené jako například prostře-
dí ve Velké Británii nebo USA. Také cer-
tifikační model společnosti Zewo po-
sluchače zaujal spíše v jednotlivých as-
pektech, zejména co se týče sledování 
efektivity fundraisingu a metodiky pro 
oddělování nákladů na činnost a admi-
nistrativních nákladů organizace. 
Během workshopů byla v rámci jednot-
livých okruhů otevřena poměrně široká 
škála témat. Několik účastníků zde pro-
jevilo principiální nesouhlas s připravo-
vaným zákonem o veřejné prospěšnos-
ti, i ti nejradikálnější však uznali, že od 
roku 2010, kdy se objevil první návrh 
zákona, se diskuze posunula podstatně 

dále. S poměrně razantním odmítáním 
se setkal pojem „registrovaný ústav“, 
který by podle nového občanského zá-
koníku měl nahradit dnešní obecně pro-
spěšné společnosti. Zástupci nezisko-
vých organizací se obávají, že původní 
význam slova je příliš překryt negativní-
mi významy, které si tento pojem nese 
z předlistopadových dob. Převládajícím 

pohledem nicméně bylo, že nový zákon 
o veřejné prospěšnosti představuje no-
vou šanci a spolu s dalšími legislativní-
mi změnami možná dojde k jakémusi 
„restartu“ neziskového sektoru. Pozitiv-
ní změnou určitě je, že pojem veřejná 
prospěšnost obsahuje určitý étos, kte-
rý je neziskovému sektoru vlastní. Pře-
devším ale nevyvolává dojem, že jde o 
organizace, které je třeba financovat na 
úkor něčeho jiného, s čímž bývá pojem 
„neziskový“ někdy spojován.
Na druhou stranu si však účastníci 
dobře uvědomovali, že samotný zákon 
všechny problémy vyřešit nedokáže. 
Jako velký problém vnímají nedosta-
tek ochoty k dodržování etických pravi-
del nebo vůbec absenci těchto pravidel 
ve společnosti. Zároveň však uzávají, že 
leadeři, kteří by měli silné vize se v na-
šem prostředí prosazují jen těžko. 

Transparenost pro nás není 
problém
Potěšující byla obecná ochota nezisko-
vých organizací naplňovat vysoké stan-
dardy v oblasti transparentnosti. Větši-
na účastníků projevila ochotu zveřejňo-
vat více informací než vyžaduje součas-
ná i připravovaná legislativa. V zásadě 
lze konstatovat, že neziskové organiza-
ce jsou již dnes v této oblasti ochotny 
naplňovat požadavky firemních i indivi-
duálních dárců. Jejich slabinou však je, 
že si v oblasti fundraisingu a finanční-
ho výkaznictví a public relations nepo-
čínají dostatečně profesionálně. Nedo-
káží se příliš vžít do pozice dárců, na-
bídnout jim informace, které jsou pro 
ně skutečně relevantní a srozumitelně, 
ale přitom atraktivně shrnout své poslá-
ní. Projevil se tedy už delší dobu známý 
problém, spočívající v tom, že nezisko-
vému sektoru chybí kapacity v oblasti 
profesionálního fundraisingu a komu-
nikace. Organizace jsou příliš zaměst-
nány vlastním provozem a pro tyto čin-
nosti většinou nemají samostatné pozi-
ce. Vznik a nastavení samoregulačních 
mechanismů uvnitř samotného nezis-
kového sektoru by v této oblasti moh-
ly pomoci, například vytvořením urči-
tých standardů nebo prostoru pro sdí-
lení dobré praxe a zkušeností. Fungová-
ní certifikační autority, jakou je švýcar-
ská organizace Zewo Stiftung by však 
patrně narazilo na řadu problémů, ne-
boť zde chybí organizace s dlouhodo-
bou historií, tradicí a těšící se obecné-
mu respektu a důvěře.

Marek Šedivý
FOTO: archiv AVPO

Neziskové organizace 
v Česku zajímá veřejná 
prospěšnost 
a transparentnost Supported by a grant from Switzerland through the Swiss 

Contribution to the enlarged European Union

 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Podporuje The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
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Vaše společnost Ticketon.cz 
provozuje internetový portál 
zaměřený na prodej vstupenek. 
V čem se odlišujete od 
konkurenčních portálů?

Náš systém umožňuje v pod-
statě komukoli vytvářet a prodá-
vat vstupenky na jakékoli akce. 
Může to být velký koncert, ale 
také vstupenky na konference, 
semináře, sportovní akce, plesy 

a podobně. Jako pořadatel si u 
nás sami akci založíte, umístíte 
odkaz na svoje stránky a můžete 
začít ihned prodávat elektronic-
ké vstupenky. V reálném čase vi-
díte kolik máte prodaných vstu-
penek a kdo je koupil a vybra-
né peníze vám pošleme na účet 
ihned po akci.

Od začátku se snažíme, aby 
vše probíhalo maximálně jed-
noduše pro pořadatele i pro ná-
vštěvníka akce. Cenově jsme na-
víc několikanásobně levnější než 
velké vstupenkové společnosti. 
Na rozdíl od nich dokážeme také 
aktivně pomoci i s marketingem 
samotné akce.

Proč jste se rozhodli podporovat 
neziskový sektor, jaký v tom vidíte 
smysl?  

Myslíme si, že neziskovky by 
měly mít pro svoje aktivity co 
nejdostupnější nástroje a roz-
hodně si zaslouží podporu široké 
veřejnosti a prosperujících firem. 
Jen tak mohou efektivně praco-

vat a soustředit se na to podstat-
né - zlepšovat prostředí, ve kte-
rém žijeme.

Co touto pomocí chcete dokázat?
Jednoduché vstupenkové řeše-

ní na našem trhu chybělo, takže 
věříme, že vám náš nástroj po-
může usnadnit spoustu projek-
tů, zrovna tak, jak se nám to daří 
v komerčněji zaměřené kulturní 
sféře.

Co pro Vás znamená 
transparentnost neziskové 
organizace?

Důvěra. Věřím, že to je zdravý 
základ každého vztahu. Funguje 
to stejně i v komerční sféře. Aby 
s vámi někdo spolupracoval, vě-
noval vám svůj čas a případně i 
prostředky, musí tam být důvě-
ra a maximální transparentnost. 
Jen tak můžete na tomto zdra-
vém základu vytvářet více při-
dané hodnoty a být dlouhodobě 
úspěšní. A u neziskovek to platí 
dvojnásob.

Systém www.ticketon.cz 
umožňuje organizátorům ja-
kýchkoli akcí jednoduchým způ-
sobem vytvářet a prodávat elek-
tronické vstupenky. Návštěvní-
ci mohou za vstupenky zaplatit 
všemi platebními nástroji (kar-
tou, internetovým bankovnic-
tvím či klasickým převodem) a 
ihned po zaplacení dostávají na 
svůj mail zakoupenou vstupen-
ku, která je opatřena QR a BAR 
kódem. Organizátor má v reál-
ném čase přehled o celkovém 
počtu zakoupených vstupenek, 
včetně kontaktních informací na 
jednotlivé zákazníky. Samotná 
vstupenka slouží zároveň jako 
daňový doklad.

Členům Asociace veřejně pro-
spěšných organizací nabízí Ti-
cketon.cz zvýhodněné podmín-
ky využívání vstupenkového sys-
tému ticketon.cz za sníženou 
provizi 3 % a také zdarma neo-
mezeny počet akcí, u kterých ne-
probíhají platby.

Alena Sladká

Neziskovky by měly mít pro svoje aktivity co nejdostupnější nástroje, 
říká Viktor Mastník, ředitel společnosti Ticketon.cz

Všem, kteří nás podpořili,v roce 2012Všem, kteří nás podpořili,v roce 2012

Proškolili jsme více než 1000 účastníků kurzů.
Krásné Vánoce

400 organizací přijalo naši pomocnou ruku.

Vám přejí

DĚKUJEME!

a vše dobré v roce 2013

http://www.ticketon.cz
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Neziskovky.cz se společně s Asociací veřej-
ně prospěšných organizací v minulosti vě-
novaly a stále se věnují lobbingu a obhajo-
bě zájmů neziskových organizací. Na pod-
zim loňského roku proběhla v Praze třídenní 
akce „Dny lobbingu“, jejíž součástí byla me-
zinárodní konference a odborné workshopy. 
Kromě lobbingu se mluvilo také o etice. Ješ-
tě před tím Neziskovky.cz uspořádaly setká-
ní ředitelů neziskových organizací s Karlem 
Firlou, který se lobbingem profesionálně za-
bývá nejen v České republice, ale i na evrop-
ské úrovni.

Lobbing se dá trénovat
V loňském roce se také poprvé objevily kur-
zy zaměřené na obhajobu a prosazování zá-
jmů, které byly připraveny specificky pro pa-
cientské organizace. Lektorsky je zajišťova-
li Marek Šedivý a Olga Medlíková, kterým 
na konci října tohoto roku vyšla v naklada-
telství GRADA Publishing kniha Public rela-
tions, fundraising a lobbing. „Obhajobu zá-
jmů, jejich prosazování a lobbing považuje-
me za současný dlouhodobý trend. Ač jsou 
tyto termíny často vnímány negativně, jsme 
přesvědčeni, že se dají dělat poctivě a etic-
ky. Negativní náplň jim daly především mé-
dia a kauzy zkorumpovaných vyjednavačů, 
kteří lobbisté ve skutečnosti nejsou, jen je 
tak bohužel novináři nazývají. Obhajoba zá-
jmů a lobbing jsou aktivity, které jsou pro 
budování dlouhodobé stability neziskové 

organizace nezastupitelné,“ tvrdí společně 
oba lektoři a dodávají, „Semináře k lobbin-
gu jsme plánovali hodně prakticky. Je v nich 

směsice různých oblastí – krátký exkurz do 
historie obhajoby zájmů a lobbingu, disku-
se o kompetencích lobbisty i etice lobbingu 
a hlavně trénink vyjednávání a argumen-
tace na konkrétních kauzách. Na kurzu si 
účastníci rozhodně neodpočinou.“

Není lobbing jako lobbing
Lobbing v businessu a neziskovém sektoru 
se významně liší strategií a cíli. Proto je to-
lik nejasností při definování lobbingu a ob-

hajoby zájmů (advocacy) z pohledu podni-
katelského subjektu a neziskové organiza-
ce. Business lobuje především za zisk, nezis-
kové organizace za poslání (za práva svých 
klientů, za životní prostředí, za lepší společ-
nost…).
Lobbing je v neziskovém sektoru průhled-
nější, protože se netýká získávání financí. 
Zajišťování finančních a nefinančních zdro-
jů je záležitostí fundraisingu. Tím není řeče-
no, že business musí nutně lobbovat pouze 
pro peníze. V rámci svých společensko-od-
povědných aktivit se firmy někdy spoju-
jí s neziskovými organizacemi a lobbují za 
dobrou věc.
Neziskové organizace mají dvě základní 
funkce:
• servisní (poskytování služeb);
• expresivní (vyjadřují se k tématům a zá-

jmům – sem spadá i obhajoba zájmů  
-advocacy a lobbing).

Každá NO by měla zvážit už v období tvor-
by poslání, kolik energie a času (pokud vů-
bec) investuje do servisní a kolik do expre-
sivní role.

Povolání: lobbista… 
Lobbistou se může stát jednotlivec i právnic-
ká osoba a v případě jednotlivce může své 
služby poskytovat coby:
• externí dodavatel – profesionální lobbista;
• kmenový zaměstnanec - in-house lobbis-

ta (v tomto případě jde většinou o mana-

žera a týká se to přednostně korporací 
a velkých firem);

• lobbista nevládních organizací.

Často lobbisté vykonávají tuto činnost jako 
živnost, většinou pod hlavičkou poradenské 
činnosti v oblasti obchodu, podle navrhova-
né nové úpravy půjde o živnost 81, živnos-
ti volné.
Lobbování nabízí i některé PR agentury jako 
jednu ze škály svých služeb. Orientaci v této 
oblasti může poskytnout např. Asociace 
public relations agentur – APRA, která má 
v současné době 20 řádných členů, z nichž 
řada lobbing nabízí – např. Fleishman-Hil-
lard, s.r.o. nebo Interel Czech republic.
Práce profesionálního lobbisty pak může 
být bezplatná – to platí nejvíce v nezisko-
vém sektoru, ale ve většině případů posky-
tuje své služby za úplatu. 

Nabídka seminářů
Neziskovky.cz připravily na únor seminář 
„Lobbing pro nadace a nadační fondy“, na 
červen je naplánované „Prosazování zájmů 
NNO“. Oba kurzy povedou Marek Šedivý 
a Olga Medlíková. V průběhu jara pak bude 
možné absolvovat dvoudenní tréninky na 
vyjednávání a argumentaci s Olgou Medlí-
kovou.  

BARBORA KOPENCOVÁ, 
KOORDINÁTORKA VZDĚLÁVÁNÍ, NEZISKOVKY.CZ

Obhajoba zájmů a lobbing

Ing. Marek Šedivý
Prezident Asociace veřejně prospěš-

ných organizací v ČR, lektor a konzul-
tant. V obecně prospěšné společnos-
ti Neziskovky.cz má na starosti vnější 
vztahy a fundraising. 

Absolvoval Českou zemědělskou uni-
verzitu v Praze a řadu kurzů zaměře-
ných na management, marketing, pu-
blic relations a lektorské dovednosti. 
Během pobytu v rámci Fulbright-Masa-

rykova stipendia absolvo-
val Mini MBA pro nezisko-
vé organizace na Univer-
sity of St. Thomas v Min-
neapolis. 

Je spoluautorem publi-
kací „Úspěšná nezisková 
organizace“, „Role správ-
ní rady v řízení neziskové 
organizace“ a „Public ra-
lations, fundraising a lob-
bing pro neziskové orga-
nizace“. Přispívá do řady 
odborných periodik.

PaedDr. Olga Medlíková
Absolventka Pedago-

gické fakulty v Ústí nad 
Labem. Soukromá lektorka a konzul-
tantka, moderátorka veřejných akcí, 
spolupracuje s Masarykovým ústavem 
AV ČR, přispívá do řady periodik a po-
dílí se na tvorbě různých programů pro 
školy a nezávislé instituce.

Zaměřuje se na výcvik managemen-
tu, pracuje na projektech v oblasti ne-
ziskové sféry a státní správy.

Lobbing = proces 
ovlivňování kon-
krétních osob pů-
sobících v legisla-

tivních procesech (např. poslanců, se-
nátorů, regionálních politiků); cílem je 
prosazení nebo změna legislativních 
norem jak na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni.

Obhajoba zájmů (advocacy) = pro-
ces ovlivňování zaměřený na skupiny 
nebo celou společnost; cíle jsou růz-
né – upozornit na žhavé téma, podpo-
řit žádoucí stav, řešit společenský pro-
blém, změnit postoje společnosti.

slov
níček
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20.12.2012
Evropská komise
Výzva na podporu kultury a audiovi-
ze v oblasti AKP
Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//pro-
gram.aspx?id_prog=3440

28.12.2012
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výzva č. 87 - Výzva pro předkládání 
grantových projektů v rámci
oblasti podpory 3.1 – Podpora pro-
cesu transformace pobytových soci-
álních služeb
Oblast podpory: sociální/zdravotní/
humanitární, vzdělávání, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//pro-
gram.aspx?id_prog=3332
Kontakt: 221 921 111; 221 923 364
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 
00 Praha 2

Regionální rada Moravskoslezsko 
zveřejnila plán výzev do poloviny 
roku 2013
Oblast podpory: kultura, životní pro-

středí, sociální/zdravotní/huma-
nitární, vzdělávání, lidská práva, 
ochrana nemovitých památek, vol-
ný čas, regionální/komunitní rozvoj, 
rozvoj neziskového sektoru, ostatní
Působnost programu: Moravsko-
slezský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//pro-
gram.aspx?id_prog=3391
Kontakt: 552 303 546 (tel.)
info@rr-moravskoslezsko.cz
sekretariat@rrmoravskoslezsko. cz
Adresa: Hrabákova 1/1861, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava

Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy
Semináře pro žadatele o dotace pro 
rok 2013 a informace o novém
dotačním období 2013-2018
Oblast podpory: vzdělávání, 
volný čas
http://dbfz.neziskovky.cz//pro-
gram.aspx?id_prog=3362
Kontakt:  www.msmt.cz
Adresa: Karmelitská 7, 
118 12 Praha 1

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a dotačních programů včetně informací o datech uzávěrek nabízíme v Grantovém kalendáři, jehož předplatné na 4. čtvrtletí 

2013 činí 650 Kč (včetně DPH). Objednávkový formulář ke stažení najdete na: http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/

Problematika zaměstnávání 
osob se zdravotním 
postižením 

Se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti – především část III a vyhláškou 
č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ochrana v pra-
covněprávních vztazích u zaměstnanců se zdra-
votním postižením je zakotvena v Zákoníku práce.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením má každý zaměstnavatel, který za-
městnává více než 25 zaměstnanců v pracov-
ním poměru. Povinný podíl činí 4 % z průměrné-
ho ročního přepočteného počtu zaměstnanců. 
Do průměrného ročního přepočteného počtu za-
městnanců se započítávají pouze zaměstnanci v 
pracovním poměru. Průměrný roční přepočtený 
počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkové-
ho počtu skutečně odpracovaných hodin těmito 
zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýše-
ného o neodpracované hodiny

a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, 
za kterou je poskytováno nemocenské,

b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
c) z důvodu překážek v práci na straně zaměst-

navatele,
d) z důvodu překážek v práci na straně zaměst-

nance, pokud se jedná o překážky, při kterých má 
zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu.
e) v důsledku ošetřování nemocného člena rodi-

ny, za které náleží podpora při ošetřování člena 
rodiny (ošetřovné).,

a celkového fondu pracovní doby bez svátků 
připadající v daném kalendářním roce na jedno-
ho zaměstnance pracujícího po stanovenou tý-
denní pracovní dobu.

Zaměstnavatelé mohou plnit tuto povinnost 
nejen zaměstnáním osoby se zdravotním posti-
žením na pracovní poměr, ale také odebíráním 
výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kte-
ří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců, kte-
ří jsou osobami se zdravotním postižením, které 
jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnan-
ce, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Dal-
ší možností je odvod do státního rozpočtu ve výši 
2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospo-
dářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendář-
ního roku za každou osobu se zdravotním posti-
žení, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat.

Zaměstnavatel má právo na příspěvek za zříze-
ní chráněného pracovního místa, tj. pracovní mís-
to pro osobu se zdravotním postižení, které musí 
existovat a být obsazené po dobu 3 let. O zřízení 
chráněného pracovního místa se sepisuje 3letá 
dohoda s Úřadem práce. Výše příspěvku na jed-
no chráněné pracovní místo může být až 8náso-
bek a u osob s těžším zdravotním postižením až 
12násobek průměrné mzdy v národním hospo-
dářství za 1. – 3. čtvrtletí předchozího kalendářní-
ho roku. Pokud je na základě jedné dohody s Úřa-
dem práce zakládáno 10 a více chráněných pra-
covních míst, příspěvek může být ve výši maxi-
málně 10násobku a u osob s těžším postižením 
až 14násobku průměrné mzdy (viz výše).

Příspěvek se poskytuje jen v případech, kdy 
zaměstnavatel prokáže, že nemá nedoplatky na 
daních, u celního úřadu, na veřejném zdravot-

ním či sociálním pojištění (s výjimkou posečka-
ných daní).

Nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne zřízení 
chráněného pracovního místa je možné zažádat 
o příspěvek na částečnou úhradu provozních ná-
kladů chráněného pracovního místa. Maximální 
výše tohoto příspěvku činí 48 000 Kč.

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráně-
ných pracovních místech více než 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu svých 
zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podpo-
ru zaměstnávání těchto osob formou částečné 
úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo 
platy a dalších nákladů 

Příspěvek je poskytován čtvrtletně zpětně ve 
výši 75% skutečně vynaložených mzdových ná-
kladů na zaměstnance v pracovním poměru, 
který je osobou se zdravotním postižením, včet-
ně pojistného na sociální zabezpečení a příspěv-
ku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnava-
tel za sebe odvedl z vyměřovacího základu toho-
to zaměstnance, nejvýše však ve výši 8 000 Kč 
měsíčně. Po uplynutí 12 kalendářních měsíců 
ode dne obsazení zřízeného chráněného pracov-
ního místa nebo ode dne vymezení chráněného 
pracovního místa může zaměstnavatel v žádos-
ti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí 
uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku od-
povídající prokázaným dalším nákladům vynalo-
ženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením v kalendářním čtvrt-
letí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2 
000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který 
je osobou se zdravotním postižením. Zvýšení pří-
spěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní mís-
to zřízené nebo vymezené mimo pracoviště za-

městnavatele.
Příspěvek se poskytuje čtvrt-

letně zpětně na základě písem-
né žádosti zaměstnavatele, kte-
rá musí být krajské pobočce 
Úřadu práce doručena nejpoz-
ději do konce kalendářního mě-
síce následujícího po uplynutí příslušného kalen-
dářního čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za pod-
mínky, že k poslednímu dni příslušného kalen-
dářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci 
daní zachyceny daňové nedoplatky vedené pří-
slušným finančním nebo celním úřadem, nemá 
nedoplatek na pojistném a na penále na sociál-
ní zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti a na pojistném a na penále na ve-
řejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy:

a) bylo povoleno splácení ve splátkách a za-
městnavatel není v prodlení se splácením splátek 
nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo

b) součet všech splatných nedoplatků zaměst-
navatele k poslednímu dni příslušného kalendář-
ního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnava-
tel tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendář-
ního měsíce následujícího po kalendářním čtvrt-
letí, za které o příspěvek žádá, nebo je uhradil do 
5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto ne-
doplatcích od krajské pobočky Úřadu práce do-
zvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích zjis-
til Úřad práce sám, pokud mu k tomu dal zaměst-
navatel souhlas a za tímto účelem zprostil přísluš-
ný finanční nebo celní úřad povinnosti mlčenli-
vosti vůči Úřadu práce; uhrazení nedoplatku je 
zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu 
práce doložit.

MARTIN SÍGL

Dar občanskému sdružení/
neziskové organizaci

Nezisková organizace nebo občanské 
sdružení obdrželi dar v nepeněžní formě. 
Darem byla hodnota dopravy, kterou pro 
účel námi pořádané kulturní akce nám do-
pravní firma poskytla zdarma. Jak tento dar 
zaúčtovat v účetnictví? Na které účty? Je 
nutné tuto hodnotu daru zohlednit při posu-
zování tzv. ziskovosti pro účely zdanění daně 
z příjmů? Dar je v souladu s posláním orga-
nizace dle stanov. Musíme podat přiznání 
k dani darovací?

Odpověď:
Začněme nejdříve daňovými aspekty. 

Toto bezúplatné nabytí majetku bude před-
mětem darovací daně, ale pravděpodob-
ně bude od daně darovací osvobozeno na 
základě ustanovení § 20 odst. 4 písm. a) 
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani da-
rovací a dani z převodu nemovitostí, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „ZDDDPN“). 
Povinnost podat daňové přiznání je potom 
upravena v § 21 ZDDDPN, přičemž z úpravy 
§ 21 odst. 1 písm. d) vyplývá, že poplatník je 
povinen podat místně příslušnému správci 
daně přiznání k dani darovací do 30 dnů ode 
dne, v němž uplynul příslušný kalendářní 
rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku práv-
nickou osobou, které je osvobozeno podle 
§ 20 odst. 4 ZDDDPN; přiznání k dani daro-
vací zahrnuje veškerý majetek nabytý nebo 
poskytnutý v tomto období s výjimkou ma-
jetku, u kterého se daňové přiznání podle 
§ 21 odst. 5 ZDDDPN nepodává, ale tato 
úprava se na tento případ pravděpodobně 
vztahovat nebude. Z toho potom vyplývá, 
že daňové přiznání k dani darovací bude po-
dáno do 30. 1. 2012 a bude v něm uveden 
veškerý majetek nabytý za rok 2011, pokud 
se jedná o majetek osvobozený od darovací 
daně podle § 20 odst. 4 ZDDDPN. 

Z pohledu daně z příjmů bude potom 
rozhodující, že tento příjem není v souladu 
s § 18 odst. 2 písm. a) ZDP předmětem 
daně z příjmů, právě proto, že je předmě-
tem daně darovací. Tento dar je sice součás-
tí hlavní činnosti občanského sdružení, ale 
protože se na něj vztahuje úprava § 18 odst. 
2 ZDP, domnívám se, že se již nebude po-
suzovat podle § 18 odst. 4 ZDP. Ale i kdy-
by tomu tak bylo, nebude to mít na posou-
zení ziskovosti hlavní činnosti žádný dopad, 
protože ve stejné výši, v jaké budou zahrnu-
ty výnosy, budou zahrnuty i náklady, takže 
dopad na ziskovost hlavní činnosti bude ne-
utrální. 

A co se týká samotného účtování, je nut-
né předeslat, že účetní předpisy takovýto 
případ konkrétně neřeší. Přepokládám, že 
občanské sdružení vede účetnictví a postu-
puje tak podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
a Českých účetních standardů č. 401 až 
414. Jak vyplývá z § 27 odst. 6 písm. b) vy-
hlášky č. 504/2002 Sb., položka „B.VI.27. 
Přijaté příspěvky (dary) obsahuje přijaté 
dary na provozní činnost účetní jednotky. 
Tomu by odpovídalo, že přijatý dar bude za-
účtovaný do výnosů na příslušný účet účto-
vé skupiny 68 – Přijaté příspěvky. Naproti 
tomu hodnota dopravy pořízená tímto da-
rem by měla být zaúčtována v nákladech na 
příslušném účtu účtové skupiny 51 –Služby. 
Vzhledem k tomu, že v tomto případě nemá 
přijatý dar podobu peněžního příspěvku, jak 
předpokládá např. bod 5.6.2. Českého účet-
ního standardu č. 412, doporučoval bych 
účetní předpis MD 51x/D 68x.  

ING. ZDENĚK MORÁVEK, DOTAZ Č. 1375/11

Vaše 
dotazy

poradna

partner rubriky
www.unes.cz

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3440
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3332
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3391
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3362
mailto:info@rr-moravskoslezsko.cz
http://www.msmt.cz
http://www.unes.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
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Řada právních předpisů pracu-
je s pojmy, jako je „podnikání“ či 
„podnikatelská činnost“. Například 
zákon 40/1995 Sb. O regulaci re-
klamy považuje za reklamu pouze 
oznámení, předvedení či jinou pre-
zentaci mající za cíl podporu pod-
nikatelské činnosti. K pochopení 
významu pojmu podnikání je třeba 
se obrátit na zákon 513/1991 Sb.
Obchodní zákoník, který je v § 2 
odst. 1 definuje takto:

„Podnikáním se rozumí soustav-
ná činnost prováděná samostatně 
podnikatelem vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost za úče-
lem dosažení zisku.“

Všechny tyto podmínky musí být 
splněny zároveň. Přitom není roz-
hodná právní forma podnikatele 
a z pohledu zákona je tedy nahlíže-
no stejně na obchodní korporace 
(akciová společnost, společnost 
s.r.o. aj.), jako na fundace (nadace, 
nadační fond), nebo jiné neziskové 
subjekty (obecně prospěšná spo-
lečnost, občanské sdružení).

Činnost právnické osoby je zpra-
vidla považována za prováděnou 
samostatně a vlastním jménem 
– tato kritéria jsou tedy u práv-
nických osob splněna (prakticky) 
vždy.

Kritérium soustavnosti je pak spl-
něno nejen tehdy, vykonává-li se 
činnost denně či týdně, ale i teh-

dy, je-li vykonávána v delších ča-
sových odstupech, avšak se zámě-
rem jejího opakování. Extrémním 
příkladem budiž prodej vánočních 
stromků jakožto činnost provozo-
vaná jednou za rok, přesto však 
právní praxí považovaná za sou-
stavnou.

Kritérium účelu dosažení zisku je 
splněno nejen tehdy, je-li daná čin-
nost přímo na zisk zaměřena, ale i 
tehdy, jestliže se se ziskem počítá 
alespoň jako s možností. Naproti 
tomu, je-li činnost prováděna již s 
předpokladem, že zisk dosažen ne-
bude, nejde o podnikatelskou čin-
nost, i kdyby náhodně zisk docílen 
byl. Příkladem zde může být nabíd-
ka vzdělávacích služeb, která je již 
kalkulována tak, že polovinu sku-
tečných nákladů uhradí účastník 
a druhou polovinu např. nadace 
zaměřená na podporu vzdělávání 
(přičemž se nepočítá se ziskem po-
skytovatele služby). Rozhodne-li se 
dotyčná nadace dodatečně uhra-
dit dalších 25% ceny služby a po-
skytovatel tak docílí neplánované-
ho zisku, nejde ještě o podnikání.

Pro posouzení činnosti jako pod-
nikatelské také není rozhodné, 
zda jde o činnost hlavní či vedlej-
ší (ekonomickou, hospodářskou) a 
zda, případně jak souvisí s poslá-
ním daného (neziskového) subjek-
tu. U obecně prospěšné společ-

nosti tak může být podnikatel-
skou činností jak její obecně pro-
spěšná služba, tak doplňková čin-
nost, u občanského sdružení jak 
činnost hlavní, tak vedlejší. Není 
také rozhodné, zda má daný sub-
jekt k výkonu podnikatelské čin-
nosti ještě jiný než ekonomický 
motiv - tedy např. jestli občanské 
sdružení poskytuje své služby ne-
jen pro peníze, ale také z lásky k 
bližnímu. Nezáleží ani na tom, zda 
daný subjekt má pro svou činnost 
živnostenské či jiné oprávnění (to 
samozřejmě nic nemění na po-
vinnosti takové oprávnění mít, je-
li pro danou činnost stanovena). 
Na povahu činnosti coby podni-
kání nemá vliv ani to, že příslušný 
zákon, jenž upravuje danou formu 
právnické osoby, jí případně tuto 
činnost nedovoluje (např. zákonné 
omezení podnikání nadací).

Také sociální podnikání, po-
jem sice právně nezakotvený, ale 
v praxi hojně používaný, je podni-
káním pouze v tom případě, že na-
plňuje jeho výše popsané definiční 
znaky. V opačném případě jde sice 
o aktivitu „sociální“, nikoli však 
podnikatelskou.

Nutno podotknout, že defini-
ce podnikání nedozná zásad-
ních změn ani podle nové práv-
ní úpravy platné od 1. 1. 2014. 
Definice se sice v souladu 

s ostatními legislativními změ-
nami přesouvá ze (zrušeného) 
obchodního zákoníku do nové-
ho zákoníku občanského (zákon 
89/2012 Sb.), nicméně nová defi-
nice v § 420 odst. 1

„Kdo samostatně vykonává na 
vlastní účet a odpovědnost vý-
dělečnou činnost živnostenským 
nebo obdobným způsobem se zá-
měrem činit tak soustavně za úče-
lem dosažení zisku, je považován 
se zřetelem k této činnosti za pod-
nikatele “

je oproti té stávající sice práv-
ně propracovanější, nikoli však 
podstatným způsobem významo-
vě odlišná. Výše vyslovené závě-
ry tedy ani po 1. 1. 2014 nepozbu-
dou na významu.

Závěrem si dovoluji opakovat to, 
co jsem v různých formách již vy-
slovil mnohokrát při výkonu své 
konzultační činnosti – podnikání 
není doménou či výsadou obchod-
ních společností, nýbrž činností, 
kterou v plném rozsahu mohou vy-
konávat a také běžně vykonávají 
i neziskové subjekty (organizace). 
I na ně se tedy vztahují či vztaho-
vat mohou všechny právní před-
pisy podnikání upravující nebo 
s ním související (například živnos-
tenský zákon, zákon o DPH, zákon 
o ochraně spotřebitele a jiné.)

PETR VÍT 

KONTAKT bB je registrovaným 
poskytovatelem sociální služby 
a její součástí je odborně vede-
ná výuka plavání tělesně posti-
žených, která je realizovaná pod-
le metodiky zakladatelů organi-
zace Martina Kováře a Jana Ne-
vrkly. Metodická řada je založe-
ná na individuálním přístupu. 
Jednomu plavci se ve vodě vě-
nuje jeden plavecký instruktor, 
který s ním postupně přechází 
od jednoduchých cvičení k ná-
cviku samostatného pohybu ve 
vodě. Metoda proměnila od roku 
1992 více než 1 000 neplavců 
s tělesným postižením v plavce 
a to včetně řady adeptů s velmi 
těžkým postižením, kteří se na 
souši pohybují pouze na elektric-
kém vozíku. KONTAKT bB tak re-
alizuje světově unikátní program 
plavání tělesně postižených ve-
dený koncepčně od rehabilitač-
ní až k vrcholné paralympijské 
úrovni. V letech 1995 – 2012 
získali plavci vzešlí z programu 
KONTAKT na Letních paralym-
pijských hrách, mistrovstvích 
světa a mistrovstvích Evropy 80 
medailí.

K výuce plavání nedílně pat-
ří školicí program dobrovolníků 

a instruktorů spolupracujících se 
středisky a spolupráce s odbor-
nými školami a fakultami. Do ce-
loroční plavecké výuky je zapoje-
no kolem 300 osob se zdravot-

ním postižením, z toho více než 
polovinu tvoří děti a mládež do 
18 let. 

Plavání je pro tělesně posti-
žené osoby ideální pohybovou 
činností, která vhodně doplňu-
je běžně absolvovanou zdravot-
ní rehabilitaci. Zvětšuje kloubní 
rozsah, vitální kapacitu plic, po-
siluje zbytkový funkční potenci-

ál, vyrovnává svalové dysbalan-
ce, skoliózy, je prevencí dekubi-
tů a dalších komplikací vyplýva-
jících z tělesného handicapu. Při-
čemž plavání v podání KONTAK-

TU bB není pouze o fyzické po-
hybové aktivitě, ale jde přede-
vším o pocit sounáležitosti, vzá-
jemné obohacení mezi pracovní-
ky a dobrovolníky bez fyzického 
postižení a plavci samotnými. Cí-
lem je především celkový osob-
nostní rozvoj všech zúčastně-
ných. Program podporuje sebe-
vědomí a samostatnost plavců, 

nabízí aktivity, do kterých se mo-
hou zařadit i s rodinnými přísluš-
níky a blízkými přáteli. 

Vznik Plavecké akademie bez 
bariér KONTAKTU bB se datuje 
rokem 1992, kdy se na Straho-
vě uskutečnila z iniciativy Mar-
tina Kováře, později čtyřnásob-
ného paralympijského vítěze, 
a jeho trenéra Jana Nevrkly prv-
ní týdenní pobytová akce pro 
plavce na vozíku. Dnes se celo-
roční výuka plavání odehrává 
ve střediscích sdružení v Praze, 
Brně, Karlových Varech a Čes-
kých Budějovicích. Na celoroč-
ní plavání navazují týdenní poby-
tové akce pro věkové kategorie 
dětí, mládeže a dospělých, po-
řádání plaveckých závodů a do-
plňkových aktivit jako jsou plesy, 
bowlingová liga či rybářské zá-
vody. Díky školicímu programu 
sdružení se program výuky pla-
vání rozšířil do dalších osmi míst 
republiky pod hlavičkou jiných 
subjektů.

Více informací na: http://
www.kontaktbb.cz/ 

RADKA KOLÁŘOVÁ

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA 
KONTAKT BB

FOTO: JAN ŠILPOCH

KONTAKT bB  - Plavecká akademie bez bariér 

Právní rádce nejen Právní rádce nejen pro fundraiser ypro fundraiser y
I. Podnikání

www.kontaktbb.cz
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Přemysl Sobotka 

Za prvé osobním příkladem. 
Dlouhodobě finančně podpo-

ruji cílené projekty, u kterých mám 
jistotu, že se peníze dostanou na 
deklarovaný účel. V tom bych sa-
mozřejmě pokračoval.

Za druhé osobní účastí na vý-
znamných akcích, realizacích pro-
jektů, donátorských akcích atd., 
kde by účast hlavy státu pomohla.

A za třetí zdůrazňováním význa-
mu a nutnosti neziskového sektoru, který je nezastupitelný. 
A většinou si vede při své činnosti lépe než stát. Neziskové orga-
nizace jsou totiž druhou stranou osobní svobody – jsou o osobní 
zodpovědnosti. A to je nutné zdůrazňovat a vážit si toho.

 Jiří Dientsbier

Neziskové organizace plní ne-
zastupitelnou roli v občan-

ské společnosti. Nejenže upozor-
ňují na problémy, kterými trpí spo-
lečnost, ale tyto problémy se sna-
ží i řešit. Neziskové organizace, jak 
už to z názvu vyplývá, negeneru-
jí zisk a na své aktivity potřebují fi-
nance. Domnívám se, že nazrál čas 
k tomu, aby stát usnadnil jejich fi-
nancování. V nedávné době jsem 
spolupracoval s organizací Člověk v tísni, kdy jsme spolupořá-
dali debatu na téma „Exekuce a obchodování s pohledávkami“. 
Jako senátor jsem předkládal řadu novel zákonů, které mohou 
zamezit obchodování s pohledávkami a změnit trend, kdy se 
dlužník stává obětí exekutorského byznysu. V pravidelném kon-
taktu jsem také s organizacemi bojujícími proti korupci a s en-
viromentálními sdruženími. Jako prezident chci být moderáto-
rem diskuze mezi exekutivou a občanskou společností. Autori-
tou prezidenta chci zaštítit fungující neziskové organizace, které 
se osvědčily a tím jim ulehčit práci při získávání tolik potřebných 
financí. Dveře Pražského hradu musí být otevřené všem úcty-
hodným aktivitám neziskových organizací.

Tomio Okamura

Prezident, senátor, veřejně zná-
má osobnost mají stále tytéž 

možnosti: je to hlavně osobní příklad, 
práce na veřejně prospěšných pro-
jektech, v horším případě sponzoring 
- ale ten je vážně jen vykoupením se 
za to, že člověk osobně nic nedělá.
Já bych občanskou aktivitu nezu-
žoval jen na neziskové organizace 

a jako prezident bych určitě veřejně podporoval, vyznamenával, 
oceňoval a propagoval všechny, kdo budují tuhle zemi, pomáha-
jí potřebným, jsou občansky aktivní. A to mohou být jednotlivci, 
parta kamarádů, občanská sdružení, spolky a samozřejmě i ne-
ziskové organizace.

Táňa Fischerová

Pro začátek bychom si měli 
ujasnit, co je v otázce míně-

no slovem rozvoj. Doufám, že se 
shodneme, že tím nemá být míněn 
prostý nárůst počtu organizací ani 
prostý nárůst objemu finančních 
prostředků, které neziskovým sek-
torem procházejí. Pokud si v tom-
to budeme rozumět, pak je třeba 
říci, v našem mocenském systému 
nemá prezident v zásadě jiné pole 
působnosti ve vztahu k neziskovým organizacím, nežli posilo-
vat jejich vážnost. Protože posledních více než dvacet let spolu-
pracuji s velkým počtem různých neziskových organizací, ať již 
v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, školní nebo ochrany život-
ního prostředí, jsem zvyklá na jejich vysokou odbornost a často 
mimořádné lidské nasazení. I jako prezidentka bych velmi ráda 
dále využívala jejich odbornou kapacitu, a tím i posilovala jejich 
vážnost ve společenské diskusi k nejrůznějším tématům, proto-
že podle mé zkušenosti právě v neziskových organizacích pracu-
jí lidé, kteří jsou problémům nejblíže.

Jan Fischer

Nevládní neziskové organi-
zace pracují v celém spek-

tru oblastí, od sociálních, kultur-
ních, ekologických, až po gende-
rové a vzdělávací. Život společ-
nosti bez jejich práce a pomo-
ci je dnes už jen těžko předsta-
vitelný. S neziskovým sektorem 
jako s pevnou součástí občanské 
společnosti je proto třeba zce-
la přirozeně a pravidelně ko-
munikovat. A to i v rovině rozhodování, občanská společ-
nost totiž musí být vtažena do diskuzí o zásadních změ-
nách a zákonech. Hrad by měl být přirozeným místem, kde 
takový tvůrčí dialog bude probíhat a prezident by se měl 
osobně zasadit za to, aby hlas občanské společnosti nezanikl ve 
vřavě politických půtek. Rád bych také na Hradě zavedl tzv. té-
matické dny, kdy by měly různé neziskové organizace prostor 
k prezentaci vlastních úspěchů či témat, kterými se zabývají.

Jak byste jako prezident/prezidentka podpořili 
rozvoj neziskového sektoru?

anketa
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Zuzana Roithová

Prezident by měl vnímat ne-
ziskový sektor jako důležitou 

součást moderní demokracie, po-
silující ve  společnosti klíčové hod-
noty, jako je osobní angažovanost, 
solidarita a spoluodpovědnost za 
veřejný prostor. Neziskovky zajiš-
ťují řadu služeb kvalitněji a levně-
ji, než by je zajistil (či nezajistil vů-
bec) stát. Podporovala a hájila jsem 
neziskový sektor - sama jsem stá-
la u zrodu některých nevládních organizací a také některé řídila. 
V době mého působení v Senátu ČR jsem se NGOs věnovala cíleně 
- pomáhala jsem jejich síťování. Prosazovala jsem také (například 
v našem politickém programu) daňové asignace jako jednu z cest, 
jak zajistit spolehlivější financování tohoto sektoru. A i jako pre-
zidentka bych podporovala a iniciovala veřejné debaty o zavede-
ní stabilních mechanismů financování NGOs, včetně opatření pro-
ti jejich zneužívání spekulanty k praní špinavých peněz. Tyto věci 
bych se snažila ovlivnit i v osobních rozhovorech se členy vlády či 
parlamentu.

Vladimír Franz

Neziskový sektor považuji za dů-
ležitou součást občanské spo-

lečnosti. Prezident republiky s omeze-
nými pravomocemi může rozvoj ne-
ziskovek podporovat neformálně tím, 
že s nimi bude v pravidelném kontak-
tu, sledovat zblízka jejich práci a cíle. 
Pomoci může například tak, že při
tvorbě zákonů, které mají nějaký do-
pad na jejich fungování, bude vahou 
svého úřadu prosazovat, aby vytváře-
ly příznivé podmínky pro jejich existenci.

Karel Schwarzerberg

Navštěvoval bych různé organi-
zace, abych je verbálně a v ně-

kterých případech i finančně podpo-
řil. 

3/2012 - Současná politika státu a sociální práce3/2012 - Současná politika státu a sociální práce 
v čísle naleznete:
- esej Jana Kellera: K čemu slouží reformy
- rozhovor s Petrem Víškem o současném dění v sociální  
   politice státu 
- přehledné shrnutí dění okolo problematiky sKaret
- článek věnovaný politice státu v prevenci předlužování
- esej o rizicích dopadů „sociálních“ a zdravotnických  
   reforem na osoby se zdravotním postižením        

                                             akademické statě:
- Iva Pelikánová: Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání
- Martin Lulei, Martina Hrozenská: Akademické argumentačné eseje v sociálnej práci 
   a ich kontext a štruktúra
- Jan Kaňák: Individuální interpretace pojmu odpovědnost u street-level byrokratů
  na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování

Časopis Sociální práce / Sociálna práca je profesní časopis odborníků v oblastech 
sociální práce v České a Slovenské republice. Na poli odborných vědeckých časopisů 

je unikátní spojením akademické části s částí publicistickou.

www.socialniprace.cz

Jak byste jako prezident/prezidentka 
podpořili rozvoj neziskového sektoru?

anketa

www.socialniprace.cz
http://www.socialniprace.cz
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Vyhráli jste soutěž Žihadlo 2012 
v kategorii nejlepší televizní spot 
a tištěná reklama. Kdo byl autorem 
námětů?
Autorem byla společnost TBWA, která 
s námi spolupracuje již šestým rokem. 
V komunikační agentuře TBWA Česká 
republika pracují mladí ,,kreativci“, kte-
ří se na věc dívají jinak než my – orga-
nizátoři kampaně. Přicházeli jsme sice 
se svými návrhy, ale režisér měl vlastní 
koncepci. Nic se však nemění na tom, 
že námět vzešel z komunikační agentu-
ry a od režiséra Petra Němečka. Stejní 
lidé stáli i u zrodu našeho prvního tele-
vizního spotu „Pohádky čekají, až je bu-
dete číst svým dětem“, který získal první 
místo v Žihadle 2010. To sehrálo zásad-
ní roli při rozhodování, na koho se obrá-
tíme u televizního spotu pro rok 2012. 
Řekla jsem si, že vítězný tým se nemění, 
a bylo rozhodnuto. Náměty plakátů také 
vznikly ze spolupráce společností Celé 
Česko čte dětem a TBWA.

Odborníci vás už ocenili. S jakými 
reakcemi na váš klip a reklamu jste se 
setkala u veřejnosti?
S výbornými. Jak u mladých, tak i u star-
ších. Dostáváme e-maily s hodnocením 
„konečně krásný, čistý český klip“. Čes-
ká babička, české dítě, česká kuchy-
ně s válečkem na stěnách. Co si bude-
me povídat – kombinace skvělé hereč-
ky Niny Divíškové s tou roztomilou hol-
čičkou, stříhající velkými nůžkami pažit-
ku, a k tomu uhrančivý hlas Viktora Preisse, to 
udělalo svoje.

Jste absolventkou filozofické fakulty obor 
angličtina a čeština, řadu let jste učila 
angličtinu na gymnáziu, přesto se dnes ve 
své činnosti primárně zaměřujete na rozvoj 
dětí předškolního a školního věku. Proč jste 
změnila své pedagogické zaměření?
Neřekla bych, že změnila. Podle všech studií je 
dokázáno, že nejúčinnější způsob, jak přivést 
děti ke knihám, je pravidelné předčítání. Dokon-
ce i české průzkumy z roku 2003 ukazují, že nej-
větší vliv na to, zda se dítě stane čtenářem, má 
předčítání. Potom hraje roli to, zda děti vidí své 
rodiče číst, dále ekonomické zázemí rodiny atd. 
Dříve jsem učila patnácti- až osmnáctileté stu-
denty. Ale tím, že dnes v Celé Česko čte dětem 
působíme na děti, pracujeme zároveň na tom, 
aby četly i jako dospívající. Nejvíce se však snaží-
me oslovit rodiče. Jdeme ke kořenům.

Proč jste se rozhodla spustit tuto kampaň?
Těch důvodů bylo více. Mám ráda literaturu. 
Jsem z generace, která vstoupila do pracovní-

ho procesu s nástupem sametové revoluce a jíž 
se tím pádem otevřely neuvěřitelné možnosti za 
cenu toho, že stráví méně času s rodinou. Navíc 
v době, kdy jsem se rozhodovala, že začnu dě-
lat kampaň, jsem čekala druhé dítě, a mateřství 
dává ženám nové síly. A právě na myšlence „čtě-
me dětem aspoň dvacet minut každý den“, kte-
rá pochází od amerického guru předčítání Jima 
Trelease, se mi líbilo to rodičovské působení na 
dítě, kdy rodič a dítě jsou spolu. Tady se neříká 
„Jdi a čti si“, ale „Pojď, budu ti číst“. Jde o sdílení 
emocí, času a prostoru. 

Posláním kampaně je prostřednictvím 
společného čtení podporovat rodinnou 
stabilitu a zdravý emoční vývoj dítěte. Čtou 
dnes rodiče dětem? Jaká je vůbec situace? 
Uvědomují si význam společného čtení?
Určitě existuje skupina rodičů, která si význam 
společného čtení uvědomuje. Ale bohužel hod-
ně rodičů nevnímá ten obrovský rozdíl mezi tím, 
že posadí dítě před televizní obrazovku a pustí 
mu DVD, a tím, že mu bude pravidelně předčí-
tat. V programu osvětové kampaně Celé Česko 
čte dětem se neříká, že by se děti neměly dívat 

na televizi, ale spíše se mlu-
ví o omezení televize na ně-
kolik moudrých, pečlivě vy-
braných programů týdně
a o každodenním předčítání. 
Přesto by rodiče za žádných 
okolností neměli stavět do 
protikladu televizní přijímač 
a knihu. Obě média mohou 
doma hezky koexistovat. 
Konkrétní čísla o tom, kolik 
rodičů dětem předčítá, ne-
máme. Ale jsou k dispozici 
různé studie, články a zprá-
vy, které informují, že děti 
přicházejí do škol jazykově 
nevybavené a emočně nevy-
zrálé.

Inspirovala jste se 
projektem vzniklým 
v Polsku. Mohla byste 
srovnat zkušenosti z obou 
zemí?
Celé Česko čte dětem jde 
svou vlastní cestou. Samo-
zřejmě je podobné starší se-
stře z Polska a je inspirací 
pro obdobné kampaně na 
Slovensku či v Litvě. Krásné 
na tom je, že se idea projek-
tu rozšiřuje po celé Evropě 
a přidávají se k ní další státy, 
které si ale kampaň také dě-
lají po svém.

Ve výzkumu PISA dosáhli čeští žáci v čtenářské 
gramotnosti podprůměrných výsledků. Jak 
byste z učitelské praxe ohodnotila úroveň 
studentů? Jak moc ovlivní předčítání dětem 
čtenářskou gramotnost?
Myslím si, že ve velké míře. Pokud dítěti pravi-
delně předčítáte, práce s textem mu pak neči-
ní problémy. Pokud se ale doma nečte, je těžké, 
aby škola fixovala něco, co v dítěti nikdy nebylo. 
Pan profesor Jiří Trávníček říká, že za to, zda čte-
me či nečteme, mohou rodiče. Škola pak vzniklý 
vzorec opakuje a rozšiřuje. PISA ale zkoumá pat-
náctileté žáky a zde má zásadní vliv práce s tex-
tem na školách. Moje generace se na základní 
a střední škole učila v podstatě telefonní se-
znamy – kdy a kde se autor narodil, co napsal, 
o čem byla sbírka… Nešlo se příliš do hloubky. 
V jiných zemích se vezme jedno dílo určitého li-
terárního období a to se analyzuje. Neustále sly-
šíme, že je třeba v českých školách důsledně-
ji, kriticky pracovat s textem. Především naučit 
mladé lidi vytáhnout z textu to podstatné a umět 
tyto informace využít dál, ve svůj vlastní pro-
spěch. To však neznamená, že nejsem zastánce uče-
ní se zpaměti, nemyslím si, že je to zastaralá metoda, 

Pokud se doma nečte, je těžké, aby škola fixovala něco, co v dítěti nikdy 
nebylo, říká v rozhovoru pro Svět neziskovek Eva Katrušáková, ředitelka 

kampaně Celé Česko čte dětem, vítěze Žihadla roku 2012.
Eva Katrušáková se po ukončení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oboru 
angličtina-čeština řadu let věnovala výuce anglického jazyka na gymnáziu, pracovala rovněž 

jako tlumočnice a překladatelka. Koncem 90. let založila soukromou školu cizích jazyků, která dodnes dává možnost 
vzdělávat se v osmi cizích jazycích. V roce 2006 změnila směr a odešla do neziskové sféry. Založila obecně prospěšnou společnost 

Celé Česko čte dětem®, která šestým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.

ROZ
HO
VOR

FOTO: Pavel Radosta
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jak se v některých kruzích tvrdí.  Jak ji-
nak se můžeme něčemu naučit a začít 
vědomosti dávat do souvislosti?

Evropská komisařka Androulla 
Vasilliou zahájila v důsledku 
špatných čtecích dovedností 
dětí EU v minulém roce kampaň 
na podporu gramotnosti – Celá 
Evropa miluje čtení. Jaký je ohlas 
v evropských zemích na tuto 
iniciativu?
Nevím, nemám žádné zprávy. Bude 
to způsobeno tím, že jsem se o ev-
ropskou iniciativu zatím nezajíma-
la. Samozřejmě, fandím jakéko-
li iniciativě na podporu čtení. Více 
však věřím kampaním v jednotli-
vých státech než na celoevropské 
úrovni. Tomu, že člověk do projektu 
vloží srdce a začne činnost rozvíjet 
v konkrétním státě, regionu, škole, 
školce či mateřském centru. 

Celé Česko čte dětem slaví už šest 
let. Co pokládáte za svůj největší 
úspěch. Byly i nějaké neúspěchy?
Největší úspěch spatřuji v tom, že 
si kampaň žije svým vlastním živo-
tem a že si její myšlenky osvojilo 

velké množství škol, školek, literár-
ních kaváren či knihoven. Hlavní ale 
je, že se nám podařilo oslovit a za-
ujmout rodiče. Jsem však přesvěd-
čena, že obrovský kus cesty je ješ-
tě před námi. Předčítat dětem není 
nová myšlenka. Nový je způsob, ja-
kým se to dělá. Že se má číst dě-
tem, to už se dávno ví. Ale udělat 
z myšlenky kampaň je inovace. Vel-
mi mě těší, kolik se do projektu za-
pojilo dobrovolníků. My z centrály 
jsme schopni ovlivnit ledacos, ale 
práci od základů musí na různých 
místech dělat konkrétní lidé.

Kolik je do kampaně zapojených 
institucí?  V jakých oblastech 
či regionech je nejvíce 
zúčastněných? 
Nejvíce zapojených škol, školek, 
mateřských center a knihoven re-
gistrujeme ve Středočeském a Mo-
ravskoslezském kraji. Pak následu-
je Jihomoravský kraj a hlavní měs-
to Praha. Zatím nejméně oficiálně 
spolupracujících institucí máme 
v Karlovarském kraji. 

Spolupracujete 
s jinými iniciativami 
podobného 
zaměření?
Pracujeme s iniciati-
vami tohoto typu z ji-
ných zemí – z Polska, 
ze Slovenska, z Lit-
vy. Na našich akcích 
často zmiňuji web de-
tiaknihy.cz, kampaň 
Rosteme s knihou, 
SUK – Čteme všich-
ni, web bibliohelp.cz 
a samozřejmě knihov-
ny. A tady je i odpo-
věď na častou otáz-
ku, kterou knihu pro 
děti bych ze součas-
né produkce doporu-
čila. Děti jsou různé 
a každému se líbí něco 
jiného. Rodiče by jim 
měli naslouchat a pod-
le toho vybírat. Návrhy 
a tipy najdete na našich 
webových stránkách 
www.celeceskoctede-
tem.cz v odkazu Zla-
té tituly, ale také na 
webových stránkách, 
které jsem již zmínila.

Co plánujete do 
budoucna – bude 
se projekt nějak 
inovovat?
Projekt je živý organis-
mus. V některých vě-
cech pokračujeme, 
některé věci opouští-
me – jako v životě. Ne-
mám strategii na šest 
let dopředu. Vím ale, 
které body bychom 
chtěli rozvíjet a kam 
bychom chtěli dojít. 

Co nás čeká v roce 2013? Bude 
se konat třetí Týden čtení dětem 
v České republice. Inaugurace pro-
běhne 30. května v Praze a druhá 
část navazující na na Týden čte-
ní dětem, bude pokračovat v říjnu, 
kdy jsme na mezinárodní konferen-
ci pozvali Jima Trelease.

Už zde zaznělo, že myšlenka 
o pozitivním vlivu předčítání 
dětem vzešla od Američana 
Jima Trelease, který napsal 
knihu s názvem The Read-Aloud 
Handbook (Učebnice předčítání). 
Stal se z ní bestseller překládaný 
do mnoha jazyků, do češtiny 
však zatím ne. Nepohráváte 
si s myšlenkou, že byste knihu 
přeložila? 
Oslovila jsem několik vydavatelství. 
Část knihy ale obsahuje rady pro 
americké rodiče, které by nevyho-
vovaly českému prostředí a českým 
rodičům. Tato část by proto musela 
být přepracována.

A co napsat příručku pro české 
rodiče? 
Mám dceru, které je dnes sedm let, 

a chci s ní být co nejvíce. Později 
tuto možnost nevylučuji.

Která byla nejoblíbenější knížka 
nebo pohádka vašeho dětství 
a proč? 
Tady by asi měl co říct Sigmund 
Freud, protože je to krásná kniha 
plná smutných pohádek. Jsou to 
Andersenovy pohádky.

Pamatujete si na knihy, o nichž 
můžete říct, že svým způsobem 
formovaly vaši osobnost?
Pamatuji. Každé období má svou 
knihu. K některým se ráda vracím. 
V dětství to bylo pár autorů, které 
jsem si natolik oblíbila, že jsem pak 
od nich četla jednu knihu za dru-
hou. Z prvních samostatně přečte-
ných knížek to byla Dívenka z Grón-
ska od dánské autorky Karen Plo-
vgaard, kterou jsem četla v polšti-
ně. Jsem dvojjazyčná. V dospělos-
ti jsem si oblíbila židovského auto-
ra Issaca Bashevise Singera. V jeho 
dílech se mísí osudovost, mystič-
no, duchovní otázky, zvyky, tradi-
ce… Není to jednoduchá literatu-
ra. Singera mám vždy na dosah 
ruky. Pomohl mi ve chvílích, kdy mi 
bylo hodně špatně. Když přemýš-
lím o autorech, kteří mě oslovili za 
posledních pár let, vyjmenovala 
bych kontroverzního francouzské-
ho spisovatele Michela Houellebec-
qa, teologa a filozofa Tomáše Halí-
ka, amerického myslitele Kena Wil-
bera. Poslední týden s úžasem čtu 
stránky útlé, ale silné knížky mla-
dého kněze, vystudovaného mole-
kulárního biologa a genetika Mar-
ka Váchy Modlitba argentinských 
nocí. Předevčírem jsem si koupi-
la jeho Tančící skály, abych mohla 
plynule pokračovat, až dočtu první 
knížku.

Kterou knížku má nejraději vaše 
dcerka? Které pohádky se jí 
nejvíce líbí?
Mění se to. Momentálně jí tatínek 
čte Lichožrouty od Pavla Šruta. Mi-
nulý rok jsem panu Šrutovi podě-
kovala, že se asi jako jediný na svě-
tě chopil tématu, které trápí větši-
nu žen a matek – totiž že do pračky 
vkládáte pár ponožek, ale vytahuje-
te jen jednu. Konečně víme, kde ty 
ponožky mizí. V polštině jí teď před-
čítám Deník hodného psa. Sama si 
čte dětský komiks o koních.

Kterou knihu byste si přála pod 
stromečkem?
Mám na nočním stolku připrave-
ných několik knížek, na které se tě-
ším. Spíše bych proto uvítala ba-
revnou obálku s poukazem na ví-
kend na nějakém hezkém místě, 
kde bych tři dny byla jen sama se 
sebou. Chodila bych si zaplavat do 
bazénu, na procházky po okolí, pak 
na masáž a mezitím bych jen leno-
šila a četla. 

TATIANA CHRÁSTOVÁ

Jeden z vítězných plakátů ŽIHADLO 2012

http://www.celeceskoctede-tem.cz
http://www.celeceskoctede-tem.cz
http://www.celeceskoctede-tem.cz
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Soutěž Žihadlo 2012 o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu, kterou 
již šest let pořádá obecně prospěšná organizace Neziskovky.cz, zná své 
vítěze. Poprvé v historii soutěže byly letos hodnoceny nejen české, ale 
také slovenské kampaně neziskových organizací. Neziskové organizace 
a tvůrci kampaní byli vyhlášeni a oceněni 22. listopadu 2012 v Památ-
níku národního písemnictví v sále Boženy Němcové v Praze. Čtvrtečním 
slavnostním večerem hosty provázelo tradiční moderátorské duo Ště-
pánka Duchková a ředitel pořadatelské organizace Neziskovky.cz Ma-
rek Šedivý. Do prostředí Španělska, toreadorů a flamenga hosty během 

svých vystoupení přenesla operní diva Edita Adlerová v doprovodu kyta-
risty Miroslava Žáry a hráče na cajón Juraje „Papi“ Garaje. 

Jako první byla vyhlášena kategorie tištěná reklama. Prvenství v této 
kategorii získala kampaň „Celé Česko čte dětem“ obecně prospěšné 
společnosti Celé Česko čte dětem, která vznikla ve spolupráci s TBWA 
Praha s.r.o. Kategorii vyhlásila a ceny vítězi předala Simona Kaňoková, 
specialistka na public relations Skupiny ČEZ. Vítěznou kampaň „Rok Ji-
nak 2012“ Nadace Vodafone ČR (agentura Team Red adaptace koncep-
tu Vodafone New Zealand Foundation) v kategorii internetových projek-
tů vyhlásila Jitka Dlouhá, Product Marketing Specialist Wolters Kluwer 
ČR. V kategorii rozhlasových spotů zvítězil spot „Čistá řeka Sázava“, kte-
rý vytvořila obecně prospěšná společnost Posázaví ve spolupráci s Art 
Shock, s.r.o. Ceny překvapeným a šťastným zástupcům organizace Po-
sázaví předala Magdaléna Trusinová, redaktorka Rádia Česko. Nejlepší 
televizní reklamou byl Janem Binarem, výkonným ředitelem komunikač-
ní agentury McCann Erickson Prague, vyhlášen spot „Celé Česko čte dě-
tem“ obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem, který vzni-
kl ve spolupráci s TBWA Praha s.r.o. v režii Rollout a v produkci Boogie 
films. Kampaň „Celé Česko čte dětem“ tak byla v průběhu večera oceně-
na hned dvakrát, přičemž vítězství všech oceněných kampaní bylo letos 
velice těsné. Téměř ve všech případech rozhodoval o vítězi jediný bod. 

Letos poprvé byla v rámci soutěže udělena také „Cena veřejnosti“, je-
jíhož vítěze vyhlásila Eva Horucková zastupující oddělení společenské 
odpovědnosti ČSOB. O vítězi rozhodovali zájemci formou on-line hlaso-
vání prostřednictvím webových stránek soutěže www.zihadloroku.cz 
od 2. do 18. listopadu. Vítězná kampaň „Respekt“ obecně prospěšné 
společnosti Domov Sue Ryder ve spolupráci s Arnold Prague, s.r.o. na-
sbírala 1 017 hlasů. V podstatě jediným konkurentem jí byla druhá ve-
řejností nejvýše oceněná kampaň „No a co?!“ Nadačního fondu pro pod-
poru osob se zdravotním postižením, na které nadační fond spolupraco-
val s agenturou OgilvyOne. Tato kampaň získala od veřejnosti o 56 hla-
sů méně. 

Rozšíření soutěže na Slovensko ovlivnilo i složení poroty. Ta byla 
v roce 2012 složená poprvé ze šesti českých a šesti slovenských od-

borníků na grafiku, marketing, společenskou odpovědnost, média a ne-
ziskový sektor. Porotci Žihadla 2012 hodnotili celkem 74 kampaní ze 
42 neziskových organizací, což je vůbec nejvyšší počet v celé histo-
rii soutěže. Pro srovnání v loňském roce podalo přihlášku do soutěže 
23 organizací. Marek Šedivý si nárůst počtu soutěžních kampaní i or-
ganizací vysvětluje větším povědomím o soutěži a její rostoucí prestiží. 
Dále upřesňuje: „Zároveň si ale myslím, že velký počet kvalitních kampa-
ní, které letos soutěžily, odráží také schopnost neziskových organizací 
přizpůsobit se ztíženým finančním podmínkám, v nichž v současné eko-
nomické krizi fungují. Dobrá komunikace a propagace jsou podmínkou 
pro to, aby dosáhly na finanční zdroje a mohly dál pokračovat ve své pro-
spěšné práci.“ Jan Binar, výkonný ředitel komunikační agentury McCann 
Erickson, vyzvedl využívání internetu a interaktivitu u hodnocených kam-
paní a dodává: „Pro neziskový sektor jsou možnosti šíření obsahu virál-
ním způsobem i zapojení sociálních sítí obrovskou příležitostí a soutěž 
potvrdila, že se jim to daří.“

Soutěž Žihadlo roku by nemohla existovat bez podpory sponzorů. 
Již šestým rokem byla jejím hlavním partnerem ČSOB. Jak uvedl Ond-
řej Škorpil, ředitel kanceláře představenstva ČSOB: „ČSOB je tradičním 
partnerem soutěže Žihadlo, protože chceme podpořit a motivovat lidi 
v neziskovém sektoru a ocenit zároveň jejich spolupracovníky z reklam-
ního byznysu, kteří často bez nároku na odměnu pomáhají jejich práci 
zviditelňovat. Je nám ctí, že jsme před lety pomáhali tento projekt uvést 
v život a vážíme si toho, že můžeme sledovat, jak roste a rozšiřuje se 
i za hranice České republiky. Letošní ročník obohatily reklamní kampaně 
celkem osmi neziskových organizací ze Slovenska. Věřím, že i díky dob-
ré práci organizátorů tento počet v příštím roce dále vzroste a kampaně 
slovenských neziskovek ještě zvýší už tak velkou konkurenci v soutěži.“ 
Ceny vítězům letošního ročníku věnovali AVON Cosmetics, Grada Pub-

lishing, hamko cz, Marketing&Media, USB Media, Wolters Kluwer ČR 
a Young Heads. Mediálním partnerem bylo Rádio Česko a 1. Slovenské 
neziskové servisné centrum. 

 
V průběhu slavnostního večera se diváci dočkali kromě hudebního vy-

stoupení ještě další kulturní vložky a sice křestu knihy autorů Olgy Medlí-
kové a Marka Šedivého „Public relations, fundraising a lobbing pro nezis-
kové organizace“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing. Šťastní vý-
herci slosovaných vizitek si navíc knihu odnesli i s sebou domů.

O závěrečnou tečku večera se postarali zaměstnanci sociálního podni-
ku Mléčný bar Bílá vrána zřízeného občanským sdružením Pohoda, kteří 
hostům připravili a servírovali rozlišné sladké a slané pochutiny.

Alena Sladká
FOTO: archiv Neziskovky.cz

Soutěž Žihadlo 2012 má své vítěze

Moderátoři večera Štěpánka Duchková a Marek Šedivý

V rámci večera vystoupili Edita Adlerová (zpěv), Miroslav Žára (kytara) 
a Juraj „Papi“ Garaj (cajón)

http://www.zihadloroku.cz
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Společný charitativní projekt zaměstnanců Skupiny 
ČEZ ze všech regionů České republiky a Nadace ČEZ 
vznikl v roce 2007, kdy zaměstnanci plnili přání dě-
tem z dětských domovů. V následujícím roce kromě 
dětských domovů obdarovali i ústavy sociální péče. 
V roce 2009 přispěli na kompenzační pomůcky pro 
handicapované. O Vánocích 2010 pomohli dospíva-
jícím dětem, odcházejícím z pěstounských rodin do 
života a v roce 2011 podpořili 30 chráněných dílen. 

V roce 2012 projekt „Plníme přání“ odstartoval svůj 6. 
ročník. Jeho mottem se stala  podpora aktivního stár-
nutí – rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem senio-
rů a mezigenerační solidarity. Energie, s níž senioři na-
plňují své cíle a sny, přináší radost a vitalitu nejen jim 
samotným, ale i jejich okolí. Zaměstnanci ze všech re-
gionů ČR se podíleli na výběru 28 přání starších lidí, 
skupin i jednotlivců, jejichž životní příběhy zveřejnili 
na firemním intranetu. Rady a administrativní pomoc 
poskytlo Konto BARIÉRY, které realizuje podobně za-
měřený projekt SENSEN „Senzační senior“. Na někte-
rá přání upozornili sami pracovníci Skupiny ČEZ, jiná v 
roli odborného garanta doporučilo právě Konto BARI-
ÉRY. Na splnění přání starších spoluobčanů přispívali 
lidé z ČEZ během října stržením částky ze své výplaty 
nebo zasláním daru na účet Nadace ČEZ.

Dobročinná sbírka tak letos umožní například nákup 
notebooku a vybavení do počítačové učebny, pomů-
cek pro aktivní životní styl, rehabilitaci nebo dobro-
volnickou práci seniorů, kteří chtějí vyrábět dárky pro 
handicapované děti. Věnované prostředky pokryjí 
rovněž provozní náklady několika kluboven. Splní se 
i speciální přání týmu bývalých házenkářek a dalších 
sportovně založených seniorů, někteří si společně za-
cvičí, jiní vyrazí na výlet nebo do lázní.

Finanční dar dosud věnovalo 697 zaměstnanců. Díky 
nim se podařilo vybrat 525 933 Kč, k nimž Nadace 
ČEZ přidala dalších 500 000 Kč. V předvánočním 
čase se tak   aktivním seniorům dostane motivující 
pomoc podporující jejich nadšení.

Na letošní sbírku navazuje nová celoroční dobrovolná 
aktivita pro zaměstnance „Plníme přání osamělým se-
niorům“. Skupina ČEZ podpoří své zaměstnance, kteří 
jsou ochotni věnovat svůj čas setkávání s osamělými 
seniory. Babičky nebo dědečkové ze sousedství si rádi 
povídají, občas chtějí vyrazit na výlet, do divadla nebo 
třeba na dort a kávu. Někteří by zase navštívili místa 
svého mládí, ale bez pomoci to nedokáží. Dobrovolní-
ci z ČEZ jim mohou vyjít vstříc. Splnění takového přá-
ní jim nepřináší administrativní zatížení. Pozvou osa-
mělého seniora, připraví pro něj vhodný zážitek a pak 
vyplní formulář na intranetu. Následně doloží účty za 
vstupné, občerstvení nebo dopravu. Firma každý záži-

tek proplatí až do výše tří tisíc korun.

Od 4. 12. do 13. 12. 2012 proběh-
nou na 12 místech v elektrárnách a 
pobočkách Skupiny ČEZ trhy chrá-
něných dílen. Ty měly v loňském ad-
ventním čase u zaměstnanců velký 
úspěch. Proto pokračují i letos, po-
máhalo se již na Velikonočních trzích 
v Dukovanech, Hradci Králové, Pra-
ze a v Temelíně. Zaměstnanci nakou-
pili výrobky zdravotně znevýhodně-
ných občanů a částkou 158 000 Kč 
přispěli na rozvoj jejich aktivit. I letos 
mohou zájemci v regionech koupit 
někomu ze svých blízkých hezký vá-

noční dárek v podobě batikovaného trička, šály, vonné 
svíčky či ručně připraveného vánočního cukroví.

Za své letošní filantropické aktivity získala Skupina 
ČEZ dvě první a tři druhá místa v národní soutěži TOP 
ODPOVĚDNÁ FIRMA 2012. Stala se největším dár-
cem v zemi (1. místo za objem prostředků věnova-
ných na podporu veřejně prospěšného sektoru: roz-
dělila celkem 376 769 964 Kč). Z prvenství se radu-
je i v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci (1. mís-
to za projekt Dobrovolníci a dárci z ČEZ). Druhá mís-
ta obsadila v kategoriích Firma vstřícná seniorům a 
Odpovědný produkt a marketing a Společensky pro-
spěšný projekt.

Více zde: http://topodpovednafirma.cz/ 

SIMONA KAŇOKOVÁ

FOTO: ZDROJ ARCHIV SKUPINA ČEZ

Projekt Plníme přání, myslíme na druhé

zaměstnanci  
koupili

dárky pro 
126 dětí

ze 3 dětských
domovů

zaměstnanci
věnovali

1120 
dárků

dětem

z 38
dětských domovů 

a sociálních 
ústavů

kompenzační
pomůcky

pro 13
hendikepovaných 

lidí
zaměstnanci věnovali 

543 366 Kč 
a Nadace ČEZ přidala 

300 000 Kč

Realizováno ve 
spolupráci 

s Kontem Bariéry

pomoc na startu do života pro

30
dívek a chlapců 

z pěstounských rodin

vybavení bytu, 
kurzy, nástroje

za 608 829 Kč od 
zaměstnanců a 500 000 Kč 

od Nadace ČEZ
a 176 dárků pro sourozence 
ve spolupráci s Nadačním 

fondem Rozum a cit

vánoční sbírka: 424 653 Kč od 
zaměstnanců a Nadace ČEZ

přidala 500 000 Kč
na provozní náklady, 
materiál či vybavení

pro 30 
chráněných dílen

z celé ČR

mimořádná jarní sbírka na

pomoc Japonsku 
574 238 Kč Nadace ČEZ 

zdvojnásobila 
Podpora oblastí zasažených 

živelnou pohromou 
ve spolupráci s organizací ADRA

2007

2008

2009

2010

2011

Skupina ČEZ získala již po deváté 
první cenu za největší objem 
prostředků věnovaných na podporu 
veřejně prospěšného sektoru.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2012
Letos Skupina ČEZ získala 
dvě 1. a tři 2. místa v nezávislé národní ceně 
za odpovědné a udržitelné podnikání.

KOMU JSME SPLNILI PŘÁNÍ V MINULÝCH LETECH

Skupina ČEZ se připojuje

k Evropskému roku 
seniorů

a ve spolupráci s Kontem bariéry 
podporuje 28 projektů,

které splní konkrétní

přání seniorům
697 zaměstnanců věnovalo 
525 933 Kč a 500 000 Kč 

přispěla Nadace ČEZ

…rozvíjíme projekt: zaměstnanci 
mohou za podpory firmy věnovat 

svůj volný čas zážitkům, které 
prožijí s osamělými seniory

SKUPINA ČEZ www.cezregiony.cz

2012

2013

http://topodpovednafirma.cz/
http://www.cezregiony.cz
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Mimoškolní výchova, dnes označována za neformální vzdělávání, je kromě rodiny a školy třetím důležitým pilířem zdravého vývoje dětí a mlá-
deže. Na toto téma se v Kongresovém centru U Hájků v Praze konala ve středu 21. 11. 2012 závěrečná konference národního projektu „Klíče pro 
život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, kterou zahájil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Jan Kocourek. Jejím cílem bylo zrekapitulovat a zhodnotit průběh čtyřletého projektu, všech jeho klíčových aktivit, dosažené výstupy a jejich 
přínos pro zájmové a neformální vzdělávání, zaměstnavatele a vzdělavatele v České republice.

Mimoškolní výchova hraje v životě každého dítěte důležitou roli. Proto je nezbytné neustále zkvalitňovat vzdělávání těch, kteří se o děti a mládež 
starají v jejich volném čase. Právě k tomu velkým dílem přispěl národní projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém 
a neformálním vzdělávání“ (www.kliceprozivot.cz), který od dubna 2009 realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu 
s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) a který se nyní chýlí ke svému závěru (únor 2013). To potvrdil ve svém vystoupení na závěrečné konferenci 
nejen náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek, ale také Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež MŠMT, Libor Bezděk, předseda 
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, Petr Kořenek, předseda Asociace vychovatelů školských zařízení, a Aleš Sedláček, předseda České rady 
dětí a mládeže. Výstupy projektu ocenili také zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, Zbyněk 
Svozil, děkan Fakulty tělesné kultury UP Olomouc, či Michal Kaplánek z Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času. Svými výzkumy projekt přine-
sl nové poznatky o dětech a mládeži, napomohl rozvoji informačního systému pro mládež v České republice, odstartoval proces zvyšování kvality orga-
nizací zájmového a neformálního vzdělávání, které pracují s dětmi a mládeží, i uznávání významu této činnosti pro profesní dráhu. Především ale nabídl 
těm, kteří se dětem a mládeži věnují, širokou paletu kvalitního vzdělávání.

„Obecně je to mimořádně přínosné studium z hlediska toho, jací lektoři jej připravují a jak intenzivně je cíleno na to, co doopravdy v neformálním vzdělá-
vání potřebujeme. V tomto ohledu je to mnohonásobně efektivnější a přínosnější než vysoké školy, které jsem studoval. Je to zdaleka nejpřínosnější ‚ško-
lení‘, které jsem kdy absolvoval,“ zhodnotil studium 1. ročníku Funkčního studia v rámci projektu Klíče pro život ředitel jednoho z pracovišť Ekologického 
vzdělávacího střediska Lipka Martin Šrom.

Do projektu se zapojily tisíce pedagogů volného času a pracovníků věnujících se dětem a mladým lidem. Za 1 430 dnů jeho trvání vzniklo 381 vzdě-
lávacích programů a 27 publikací (www.kliceprozivot.cz, sekce Publikace), proběhlo šest výzkumů v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání dětí 
a mládeže a řada dílčích anket a šetření (http://www.vyzkum-mladez.cz/), uskutečnilo se na 740 vzdělávacích akcí a odborných setkání s pedagogic-
kými pracovníky školských zařízení (školních družin, školních klubů, středisek volného času) a nestátních neziskových organizací. Během čtyř let jeho 
realizace se tak podařilo položit základy systémové podpory zájmového a neformálního vzdělávání v České republice. 

„Ve spolupráci se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zástupci dalších rezortů i krajů se nám podařilo naplnit cíle projektu 
a věříme, že také s jejich pomocí a s pomocí širší odborné veřejnosti budeme jeho výstupy společnými silami nejen šířit, ale hlavně rozvíjet. K naší spo-
lečné snaze jistě přispěje i to, že se výstupy projektu daří promítat díky spolupráci s ministerstvem školství do strategických dokumentů, které významně 
ovlivňují zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže v České republice a stejně tak odbornou přípravu pracovníků, kteří se jim věnují,“ uvedla ve svém 
vystoupení manažerka projektu Klíče pro život Irena Hošková z Národního institutu dětí a mládeže.

Překvapením pro účastníky závěrečné konference byla informace o zrušení Národního institutu dětí a mládeže, jehož činnost na základě rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy skončí v prosinci 2013. Zatím není jasné, kdo na jeho aktivity naváže a bude je dále rozvíjet.

Součástí programu konference bylo vyhodnocení 1. ročníku soutěže „Brána k druhým“, kterou letos v dubnu vyhlásilo ministerstvo školství a reali-
zátoři projektu Klíče pro život. Jejím smyslem bylo povzbudit děti a mládež k práci pro druhé v ochraně životního prostředí, v oblasti komunitní a sociál-
ně-zdravotní, soutěžící zamířili přímo či nepřímo také do zahraničí a nebáli se pustit do kulturních projektů. Pět nejúspěšnějších týmů vybrala porota slo-
žená ze zástupců MŠMT, organizací zájmového a neformálního vzdělávání, Českého rozhlasu, NIDM, rozhodoval šéfredaktor týdeníku Respekt a Petr 
Vacek, herec Studia Ypsilon, který se také ujal moderování při vyhlašování nejlepších týmů. Jak to všechno dopadlo, můžete zjistit v tabulce výsledků:
http://userfiles.nidm.cz/file/oddeleni-propagace/brana/Celkovun_hodnocenus.pdf. Již nyní se rozbíhá druhý ročník soutěže Brána k druhým, který 
bude oficiálně vyhlášen v lednu 2013. 

Národní projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Klíče pro život – projekt, který 

doširoka otevřel dveře mimoškolní 

výchově a vzdělávání

http://www.kliceprozivot.cz
http://www.kliceprozivot.cz
http://www.vyzkum-mladez.cz/
http://userfiles.nidm.cz/file/oddeleni-propagace/brana/Celkovun_hodnocenus.pdf
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Rozdělení práce a pracovní úvazky, to je v neziskových organi-
zacích mnohdy dost složitá věc. Mnozí to jistě znáte. Práce, kte-

rou musí někdo udělat je mnoho, zato financí na zaplacení lidí se spíše nedostá-
vá. Ředitele, fundraisera, mluvčího i personalistu dělá v neziskových organizacích 
často jedna osoba. Dokument nadepsaný Náplň práce je stále delší a delší, při-
bývá šedivých vlasů a bezesných nocí. Pokud organizace realizuje projekty, kte-
ré je nutné vyúčtovávat zvlášť, přidá se ještě zábava ne nepodobná skládání ru-
bikovy kostky. Skládáme úvazky po desetinkách, aby všechno vyšlo, i když už do-
předu víme, že v reálu to celé bude  časově mnohem náročnější, než jak jsme si 
rozvrhli na papíře. Ne, nemá jít o další hořekování, jak to máme v neziskovkách 
těžké, svoji práci jsme si vybrali sami a musíme se s podmínkami nějak poprat, 
popřípadě se snažit věci měnit.

Moje motivace k napsání tohoto fejetonu je 
jiná. Denně nám všem defilují před očima doslo-
va zástupy jakýchsi nadlidí, kteří o sobě tvrdí, že 
pracují za pět, šest nebo i mnohem více. Už jsme 
si na to bohužel tak nějak zvykli. Ne že bychom 
s tím souhlasili, ale odbýváme to jen povzdechem 
a unaveným konstatováním, že je to lumpárna. 
Nedávno však jeden takový případ přece jen roz-
čeřil hladinu našeho mediálního rybníčku. Posla-
nec Radek John, kterému z někdejší vnitrominis-
terské slávy zbylo už jen poslanecké křeslo a dvo-
jí  předsednictví - sněmovního výboru pro bez-
pečnost a straně VV, toho času ve stádiu klinic-
ké smrti, totiž ohlásil svůj návrat do médií, dokon-
ce na post šéfa investigativců. Jakkoli mi to připa-
dalo jako z velké výšky na hlavu padlé, řekl jsem 
si, že souběh těchto dvou funkcí nebudu komen-
tovat. Novinářské etice nerozumím a když vidím, co se občas v médiích děje, tak 
si říkám, že snad ani rozumět nechci. Co mě nadzvedlo ze židle, byla spíš samo-
zřejmost, se kterou pan poslanec oznámil, že bude mít ještě další zaměstnání. Je 
snad práce poslance, navíc předsedajícího výboru, který bdí nad bezpečností stá-
tu jen nějakým vedlejšákem? Nebo je tím vedlejšákem vedení týmu investigativ-
ních novinářů, ruzuměj novinářských buldoků, kteří nás přesvědčují, že když chy-

tí stopu, tak nejí ani nespí, jen aby mohli národu dramaticky sdělit pravu, kterou 
nakonec přece jen spatřili na své vlastní unavené oči? 

Ale abychom se nezasekli jen u pana Johna, jehož působení ve sněmovně je 
beztak už jen paliativní procedurou, která pouze oddaluje nevyhnutelnou politic-
kou smrt a od svých novinářských kolegů už toho schytal také dost a dost. Měli 
jsme a máme u nás totiž i daleko zdatnější přeborníky. Součty úvazků dnes svě-
domí zpytujícího (alespoň doufám) pana Ratha by odpovídaly tomu, že se jedná 
o člověka z jiné planety. Na Zemi totiž trvá den jen dvacet čtyři hodin do nichž 
by tento úderník všechna svá zaměstnání ani zdaleka nemohl natěsnat. Z aktiv-
ních politiků je patrně největším Ferdou mravencem jihomoravský hejtman Ha-
šek, jeho portfolio funkcí čítá celkem dvacet jedna položek! 

Ti samí lidé nám přitom při každé příležitos-
ti zdůrazňují, že efektivita státní správy je pro ně 
tou nejvyšší prioritou. Vydávají nařízení, podle 
kterých je každý úředníček na referentské pozici 
kontrolován, zda náhodou nevlastní živnostenský 
list, který třeba ani nepoužívá. Úředníky, kteří po 
večerech třeba překládají knížky prý stát nechce, 
neboť budou chodit do práce nevyspalí a nepoda-
jí dostatečné pracovní výkony. Čím výše se však 
v hierarchii státní správy dostáváte, tím tato na-
řízení platí méně. Věru podivná nepřímá úměra.

Aby bylo jasno, nevyčítám nikomu výši odměn, 
jsem přesvědčen že členové zákonodárných sbo-
rů mají být ohodnoceni způsobem odpovídajícím 
jejich postavení. Za to však jako daňový poplat-
ník očekávám, že budou podávat patřičné výko-

ny. Ale možná, že všem těm sběratelům funkcí křivdím a oni opravdu znají něja-
ký zázračný recept, jak to všechno stíhat, který altruisticky dávají do služeb nás 
všech. Potom tedy moc prosím, přijďte se o něj také někdy podělit k nám do ne-
ziskových organizací, jestli to opravdu funguje, tak nad námi i sovětský hrdina 
Stachanov na starých plakátech zbledne závistí..  

ALEŠ MRÁZEK

Nadlidé u nás, ale bohužel ne mezi námi

1) Večer 5. prosince přináší dětem 
drobné dárky Mikuláš. Jde o 
připomínku sv. Mikuláše, který 
žil na přelomu 3. a 4. století a byl 
biskupem v maloasijské Myře 
(dnešní Turecko). Sv. Mikuláš 
pomáhal nespravedlivě odsouzeným, 
poutníkům, ale vůbec nejznámější 
jsou legendy, v nichž vzkřísil malé 
zavražděné děti a zachránil tři 
mladé chudé dívky, které měly být 
prodány do veřejného domu. Od 
středověku se stal hrob sv. Mikuláše 
vyhledávaným cílem poutníků, víte 
kde jej hledat?
a) v Římě
b) v Myře
c) v Istanbulu
d) v Bari

2) Letos budeme mít opět možnost 
si před Vánoci přinést domů 
Betlémské světlo. Jeho symbolika 
je bohatá, odkazuje na narození 
Ježíška i vítězství světla nad 
temnotou. Tradice přinášení světla 
z betlémské baziliky Narození Páně 
sahá snad až do středověku, kdy jej 
odtud přinášeli poutníci a křižáci. 
V roce 1986 se rozhodli oživit 
starou tradici pracovníci rakouského 
rozhlasu v Linci, a to v rámci sbírky 
ve prospěch zrakově postižených 

dětí Světlo ve tmě. Od roku 1990 
je díky jedné neziskové organizaci 
Betlémské světlo přiváženo i do 
České republiky. Víte, o kterou 
organizaci se jedná?
a) Arcidiecézní charita Praha
b) Junák - svaz skautů a skautek ČR
c) Kolpingovo dílo České republiky
d) Nadační fond Českého rozhlasu

3) U vánočního stromu na 
brněnském náměstí Svobody 
každoročně probíhá sbírka ve 
prospěch opuštěných dětí a seniorů, 
kterou organizuje Český červený 
kříž. U zrodu této tradice stál kdysi 
jeden známý spisovatel a brněnský 
patriot, víte kdo to byl?
a) Petr Bezruč
b) Rudolf Těsnohlídek
c) Jiří Mahen
d) Jan Trefulka 

4) Bývá zvykem, že i válčící strany 
vyhlašují během Vánoc dočasný 
klid zbraní. První takové příměří 
vzniklo víceméně spontánně. Vojáci 
o Štědrém dnu odmítali střílet na 
nepřítele nebo mířili záměrně mimo. 
Během štědrovečerní noci si na 
„území nikoho“ vyměňovali drobné 
dárky a snad sehráli i přátelské 
fotbalové utkání. Víte během které 

války a kde k těmto 
událostem došlo?
a) během první světové 
 války na západní 
 frontě u města Yper
b) během americké 
 občanské války 
 poblíž města 
 Richmond
c) během prusko–
 rakouské války 
 u Hradce Králové
d) během tzv. stoleté 
 války mezi Anglií 
 a Francií u přístavu 
 Cherbourg

5) Také panovníci 
a další velmoži mysleli 
už ve středověku 
o Vánocích na chudé, 
rozdávali almužny 
a někdy dokonce 
osobně na náměstích rozlévali 
polévku. V jedné koledě, která se 
tradičně zpívá v Anglii na sv. Štěpána 
(26. prosince) vystupuje dobrý král 
Václav (Good King Wenceslas), který 
když uvidí chudáka, obdaruje ho 
jídlem, dřevem na zahřátí a společně 
s ním oslaví druhý vánoční svátek. 
Víte, o kterém českém panovníkovi 
si angličané zpívají?

a) o Karlu IV., který se původně 
 jmenoval Václav
b) o Václavovi IV. Lucemburském
c) o svatém Václavovi
d) o přepdposledním přemyslovském 
 králi Václavovi II.

Vánoční zvyky a tradice dobročinnostikvíz

Odpovědi: 1d, 2b, 3b, 4a, 5c
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Princip barona Práši-
la. Jak se za pačesy vy-
táhnou z bažiny 
Skvělý vánoční dárek 
pro Vaši duši  

MARCO VON MÜNCHHAUSEN 
(NAKLADATELSTVÍ WOLTERS KLUWER ČR, A. S.)
Záchranná kniha pro 
všechny, kdo se chtějí 
cítit v životě lehčeji.
Německý odborník na 
osobnostní trénink Mar-
co von Münchhausen 
prozrazuje svoje osvěd-
čené „bažinové strate-
gie“, díky nimž se lze odpoutat od každo-
denních osobních i pracovních malérů
Bažinu vytvářejí naše negativní pocity a 
myšlenky, vnitřní nesnáze a zklamání, kte-
ré se u každého z nás čas od času objevují 
a často nám brání, abychom žili spokojený 
a naplněný život.
Změníme-li svůj pohled na věci, které nás 
zatěžují, budeme s nimi zacházet jinak a 
snad pro ně najdeme i nějaké řešení. Je-
nom my sami se dokážeme vytáhnout z ba-
žiny svých potíží a vypořádat se s vlastními 
problémy.
Knihu objednáte na http://obchod.wkcr.cz
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adrese  
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Případové konfe-
rence
Praktický průvodce 
pro práci s ohrože-
nou rodinou
VĚRA BECHYŇOVÁ (NAKLADA-
TELSTVÍ PORTÁL)

Cílem knihy je seznámit odborníky pracují-

cí s ohroženými rodinami s praktickými zku-
šenostmi z realizace případových konferen-
cí (PK): na co nezapomenout při přípravě, 
jak motivovat rodiče a ostatní odborníky, 
aby se angažovali v průběhu PK, jak hledat 
zdroje rodiny, jak rizika rodiny využívat coby 
příležitostí ke změně a jak pracovat s rodi-
či, příp. dětmi.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese www.neziskovky.cz a www.avpo.cz. 

Tajemství skvělých 
prezentací Steva 
Jobse
Jak si získat každé 
publikum
CARMINE GALLO (NAKLADA-
TELSTVÍ GRADA)
Světově populární pre-

zentace Steva Jobse, zakladatele a ředitele 
společnosti Apple, se staly novým celosvě-
tovým zlatým standardem. Tato kniha vám 
krok za krokem přesně ukáže, jak můžete 
techniky Steva Jobse využít při svých vlast-
ních vystoupeních. Budete mít pocit, že k 
vám osobně mluví tento mistr prezentací. 
Autor knihy, komunikační expert Carmine 
Gallo, prostudoval a analyzoval nejlepší ze 
všech Jobsových vystoupení a nyní nabízí 
podrobné příklady a techniky a odkrývá ta-
jemství úspěšných prezentací, které fungují 
kdykoliv a kdekoliv. Budete překvapeni, jak 
je snadné prodat své myšlenky, sdílet entu-
ziasmus a ohromit a získat si publikum tak, 
jak to dokázal Steve Jobs. Chcete uchvátit 
každé publikum? V této knize najdete vše, 
co k tomu potřebujete!
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 20 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Finanční gramot-
nost v kostce aneb 
co Vás neměl kdo 
naučit
HELENA KOCIÁNOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Svět se točí kolem 
peněz (ať chceme, 

či nikoliv). Tvrdě kvůli nim pracujeme, čas-
to na ně myslíme… Také o nich přemýšlí-
me a někdy si necháme i poradit. Poradi-
li nám správně? Směrujeme peníze vhod-
ně? Neubližujeme nevědomky rozpoč-
tu své domácnosti? Finančních produk-
tů jsou stovky, finančních poradců tisíce 
a stejně tak i navrhovaných řešení. Jak se 
v tom však vyznat? A komu vlastně věřit?
Zorientovat se ve světě financí je při množ-
ství druhů finančních produktů, počtu in-
stitucí a odlišné úrovni jejich zástupců vel-
mi nesnadné. Každý produkt je vhodný či 
méně vhodný pro jinou situaci, jiný požada-
vek, jiného člověka, jinou dobu. 
Kniha vás seznámí s řadou finančních pro-
duktů (běžným účtem počínaje, přes úvěro-
vé produkty a životním pojištěním konče). 
U každého z nich autorka přehledně pou-
kazuje na jeho základní výhody, nevýhody 
a ideální využití, navíc přehledně v bodech 
poukazuje, na co si dát u daného produktu 
pozor. Tato praktická publikace vám rovněž 
usnadní posouzení kompletního návrhu ře-
šení od finančního poradce a nezáleží na 
tom, koho zastupuje.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.
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