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Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří 
dělají neobyčejné věci
PhDr. Jiří Tošner je předsedou občanského sdružení Hestia, 
nazvaného podle antické bohyně rodinného krbu a dobrých 
lidských vztahů. Podle této bájné postavy byla původně po-
jmenovaná nadace pro rodinu založená při pražské manžel-
ské a rodinné poradně, která připravovala semináře a kurzy 
pro sociální pracovnice a další pomáhající profese.

„Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dob-
rovolných činností na podporu aktivního občanství, které-
mu říkáme zkráceně Evropský rok dobrovolnictví. Právě 
budou probíhat tiskové konference, nedávno jsme otevřeli 
nové webové stránky Dobrovolník cz a jeho anglickou verzi 
Volunteer.cz, abychom lidi s dobrovolnictvím více seznámi-
li, chceme, aby poznali, že dobrovolnictví je normální... a ať 
to také zkusí. Natočili jsme i dokumenty, z nichž je zřejmé, 
jak normální je někomu pomáhat,“ říká Jiří Tošner. „Orga-
nizačně Evropský rok dobrovolnictví zajišťuje ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, kde od léta funguje mezi-
rezortní koordinační výbor.“

Mediální partnerství České televize
Jednou ze základních forem podpo-

ry neziskového sektoru v souladu s po-
sláním České televize jako veřejné služ-
by je průběžné poskytování prostoru pro 
vysílání osvětových a sbírkových spo-
tových kampaní v jejím programovém 
schématu. V roce 2010 věnovala pod-
poře charitativních a kulturních projek-
tů téměř 49 hodin, podpořila celkem 
59 kampaní, kterým bylo odvysíláno téměř 
5 900 spotů.

Uzávěrka žádostí o vysílání obecně pro-
spěšných sdělení, která budou vysílána 
v České televizi od srpna 2011, je 18. únor. 
Podrobnosti najdete na adrese: http://
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/chari-
tativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-
kampane/kriteria-podpory-a-formulare/

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,

na začátku mě napadá otázka: „Jak Vám 
vyšel začátek roku?“

Pravděpodobně by se mi dostalo nejrůz-
nějších odpovědí… Pevně věřím, že nějaké 
i pozitivní. Na všech frontách totiž většinou 
slýchám, že začátek roku 2011 se nese 
ve znamení nedostatku peněz. Dokonce i 
někteří kolegové z neziskovek, které čerpají 
finance ze strukturálních fondů si stěžují na 
opožděné splátky. Ještě, že nevěřím rčení 
„jak na Nový rok, tak po celý rok“. A tak 
mám pro ty, kteří těžce bojují s nedostat-
kem peněz na účtu, únorové přání: „Ať už 

se to konečně zlomí 
a peníze zase začnou 
přitékat.“

Sice moc nevěřím 
pověrám, ale věřím 
chytrým citátům. Je-
den říká, že štěstí pře-
je připraveným. Autora 
si bohužel nepamatuji. 
Při řízení neziskovky 
a zajišťování peněz 

pro organizaci to platí stonásobně. Únorový 
zpravodaj jsme směrovali tak, aby Vás k ta-
kové přípravě stimuloval.

V rozhovoru s Jiřím Tošnerem se dočtete 
o letošním Evropském roce dobrovolnictví. 
Možná už je čas se připravit na nějakou 
zajímavou akci nebo naplánovat poděkování 
Vašim dobrovolníkům.

Stále platí, že jednou z nejlepších investic 
je investice do vzdělání. Můžete si vybrat 
nějaký z nabízených kurzů a na začátku roku 
tak rozumně zainventovat – v druhé polovině 
roku se Vám může taková investice několi-
krát vrátit!

Velmi doporučuji článek Petra Vrzáčka na 
straně 4. Podnětů na přípravu z něj dosta-
nete několik!

V letošním roce se můžete začít připravo-
vat i na Vaše lobbingové aktivity. Se seriálem 
týkajícím se lobbingu tak trochu začínáme 
na straně 4. Od příštího čísla již naplno.

Také se vracíme k novému návrhu občan-
ského zákoníku, jehož veřejné připomínko-
vání skončilo 25. ledna. Jak v anketě, tak ve 
fejetonu na straně 10. Na ní naleznete ještě 
dva tipy, jeden na vzdělávání manažerů, 
které pro Vás připravilo KPMG ČR, a druhý 
o rozšíření oblastí podpory v Siemens Fond 
pomoci.

Nakonec to vypadá, že únorový editorial 
skončíme pozitivně.  

Tak ještě jednou: štěstí přeje připrave-
ným. Ať jste to právě vy!

MAREK ŠEDIVÝ

PREZIDENT AVPO

Dokažte dárcům a veřejnosti, že nemáte co 
skrývat. Poskytněte o sobě transparentní data 

Získejte zajímavé slevy. 
Staňte se členem Asociace veřejně prospěšných organizací. 

Přihlaste se na www.avpo.cz 
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) sdružuje a podporuje neziskové 

organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. 
Asociace vznikla v minulém roce a aktivně začala vyvíjet svoji činnost na konci roku 

2010. Na konci ledna 2011 měla Asociace veřejně prospěšných organizací 30 členů.

Známe vítěze soutěže 
o nový název o.p.s.
Neziskovky.cz vyhlásily soutěž na 
vytvoření vhodnějšího termínu, který by 
nahradil současný název ústav v návrhu 
nového občanského zákoníku (§ 387 
- 394) jako náhradou za název právní 
formy obecně prospěšná společnost. 
Navrhované termíny však nesměly 
obsahovat slovo sdružení ani výraz 
společnost, protože nejde o korporaci. 

Z došlých tipů získávají poukázku na 
vstup zdarma na jeden ze seminářů 
z nabídky Neziskovek.cz a publikaci Olgy 
Medlíkové „Umíte prezentovat, Odpověď 
zní: ANO!“ tito tři výherci:

Petr Drahoš
Jakub Veselý
Michaela Novotná

Gratulujeme a všechna zaslané návrhy 
předáváme Radě vlády pro NNO.    

Podrobnosti na str. 6

Poslední lednový týden zveřejnily některé webové portály zprávu 
o tom, že „Neziskovky a zahraniční aktivisté navrhují Michaela 
Kocába na Nobelovu cenu míru…“. Na základě některých dotazů 
prohlašujeme, že nejde o aktivitu spojenou s obecně prospěšnou 
společností Neziskovky.cz.

Prohlášení Neziskovek.cz

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kriteria-podpory-a-formulare/
http://www.neziskovky.cz
http://www.avpo.cz
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Sešli se, 
aby pomohli...

Charita Ostrava byla 
ustanovena 26. 1. 1991 arcibiskupem 
olomouckým jako účelové zařízení 
římskokatolické církve a provozuje 
komplexní programy pomoci imo-

bilním seniorům, lidem v krizových 
situacích, v terminálním stádiu života 
a dlouhodobě nemocným lidem. 
Aktivitou, která prostupuje činností 
všech charitativních středisek, je do-
brovolnické hnutí a dobrovolnické 
hospicové hnutí. K 20. výročí založení 
pořádá Charita Ostrava Dny otevřených 
dveří, a to 17. 2. mezi 9. a 17. hodinou 
a 18. 2. mezi 9. a 15. hodinou. Den 
předtím můžete podpořit Charitní dům 
sv. Benedikta Labre, nízkoprahové 
denní centrum pro lidi bez přístřeší 
v Ostravě-Vítkovicích (foto), účastí na 
benefičním koncertu s názvem Sešli se, 
aby pomohli..., na němž vystoupí Věra 
Špinarová a skupina BUTY. Více na 
www.ostrava.caritas.cz.

ING. DALIBOR KRAUT, 
CHARITA OTRAVA

FOTO: CHARITA OTRAVA

Péče pro osoby po 
mozkové mrtvici

Centrum Ergo Aktiv jako první 
v České republice nabízí ucelený inten-
zivní program následné péče pro osoby 
po mozkové mrtvici zaměřený na jejich 
návrat do běžného i pracovního života.

„Cévní mozkové příhody jsou druhou 
nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější 
příčinou invalidity u lidí středního 
a vyššího věku,“ říká MUDr. Jan Vacek 
z kliniky rehabilitačního lékařství 
Fakultní nemocnice Královské Vino-
hrady. „Nemocnost v ČR je navíc až 
trojnásobně vyšší oproti ostatním 
vyspělým státům Evropy. Přestože 
máme velmi kvalitní primární lékařskou 
péči, zůstává velkým problémem, co 
dál s pacienty, kteří odcházejí z nemoc-
nic. Možnosti následné péče jsou u nás 
stále velmi omezené.“

„S odbornou péčí má však mnoho 
z těchto osob výrazný potenciál 
zařadit se zpět do aktivního života – 
společenského i pracovního,“ uvádí er-
goterapeutka Olga Košťálková z ERGO 
Aktivu.

Občanské sdružení Ergo Aktiv nabízí 
následnou péči osobám po cévní moz-
kové příhodě – bezplatný intenzivní 
tříměsíční specializovaný rehabilitačně 
vzdělávací kurz vedený odborníky 
z oboru ergoterapie a fyzioterapie, aby 
klienti znovu nabyli praktické doved-
nosti. Pomůže jim při přípravě a získání 
uplatnění na trhu práce.

Nejbližší možný nástup do kurzu je 
únor 2011.

Pokud máte zájem se přihlásit, 
kontaktujte Janu Rudolfovou, e-mail: 
jana.rudolfova@ergoaktiv.cz, tel: 774 
939 169, www.ergoaktiv.cz.

Metodika slaďování 
rodinného a pracovního 
života

Dětský koutek EPSík vydal pub-
likaci Metodika slaďování rodinného 
a pracovního života - Flexibilní formy 
zaměstnávání a jak zřídit dětský 
koutek. Ta má za cíl přinést informace 
o možnostech zaměstnanců nevlád-
ních organizací. Za tímto účelem bylo 
realizováno i dotazníkové šetření mezi 
zaměstnanci brněnských nevládních 
organizací, jehož závěry jsou v metodice 
rovněž uvedeny. Brožura je rozdělena do 
dvou obsahových částí.

V prvním oddíle se autorky 
Mgr. Monika Tannenbergerová 
a Mgr. Jana Koukalová věnují principům 
založení dětského koutku, zmíněny jsou 
i tipy pro pedagogickou práci s dětmi, 
které navštěvují dětský koutek. V druhé 
části se seznámíte s flexibilními formami 
zaměstnávání a jejich právním zako-
tvením a najdete zde výsledky dotazní-
kového šetření.

Přestože je otázka sladění rodiny 
a práce nejaktuálnější pro zaměstnan-
kyně a zaměstnance s malými dětmi, 
není tato publikace orientována 
striktně na tuto skupinu, neboť všichni 
zaměstnanci vedou vedle profesní práce 
i osobní život, který by měl být s tím pra-
covním v rovnováze. 
Více na www.detskykoutek.eps.cz.

ŠÁRKA NEKUDOVÁ, 
MANAŽERKA PROJEKTU 

SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO 
ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ NNO – EPSÍK, BRNO

Tvořivé kurzy v Toužimi
Občanské sdružení Český západ 

nabízí v Toužimi tvořivé kurzy pro 
veřejnost. Z jejich výtěžku se financují 
aktivity v sociálně vyloučených loka-
litách na Toužimsku a Tepelsku - sociál-
ní služby, vzdělávání, poradenství při 
zaměstnávání, volnočasové programy 
a další.

Tvořivé kurzy pro veřejnost jsou 
určené pro všechny tvořivé dívky, ženy, 
chlapce, ale i muže a jejich cílem je 
rozšíření nabídky možností trávení vol-
ného času a probíhají do dubna 2011. 
Zájemci se naučí plést dózu z proutí - 
pedigu, plstit z ovčího rouna nebo si vy-
robí netradiční velikonoční dekorace.

10. 2. 2011 – Pletení z pedigu: dóza 
s pleteným víkem

10. 3. 2011 – Plstění: dredová 
gumička z ovčího rouna

14. 4. 2011 – Patchworková vejce
„Naše kurzy lidem umožní se nejen 

naučit něco nového, ale budou si moci 
domů odnést pěkné výrobky, které mo-
hou být i hezkými dárky. Některé kurzy 
vedou romské ženy z Dobré Vody, 
které mají s tvořivými dílnami letité 
zkušenosti, u jiných pomáhají alespoň 
s jejich přípravou,“ doplňuje Kamila 
Součková.

Pokud jste 21. prosince nestihli 
na programu ČT 2 sledovat televizní 
dokument Český západ režisérky 
Aleny Hynkové, podívejte se na něj 
prostřednictvím televizního on-line ar-
chivu: http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/21056226673-cesky-zapad/

MGR. EVA HAUNEROVÁ, 
ČESKÝ ZÁPAD O.S., TOUŽIM

FOTO: ČESKÝ ZÁPAD

Transformace 
a deinstitucionalizace 
sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
a Národní centrum podpory transformace 
sociálních služeb zvou na konferenci 
Transformace a deinstitucionalizace so-
ciálních služeb, která se bude konat 28. 2. 
– 1. 3. 2011 v hotelu Nové Adalbertinum 
v Hradci Králové. 

Dílčí témata konference: Transformace 

a deinstitucionalizace sociálních služeb 
v České republice a zahraničí, Praktické 
zkušenosti s transformací a deinstituci-
onalizací sociálních služeb a Podpora 
transformačního procesu.

Vyplněnou přihlášku zašlete na 
jana.kofrankova@trass.cz nejpozději do 
10. února 2011. 

JANA KOFRÁNKOVÁ, 
NÁRODNÍ CENTRUM PODPORY TRANSFOR-

MACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRAHA 2

A příště na 
tomto místě 
něco o vás!

Chcete oznámit personální změnu 
nebo společenskou událost 

ve vaší organizaci? 
Chcete poděkovat nebo 

poblahopřát svým zaměstnancům, 
zaměstnavatelům, netradičním 

dárcům? 
Vaše příspěvky rádi zveřejníme! Text 

nám zašlete vždy do 20. dne v měsíci - 
poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., 

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 
(dopis označte heslem OZNÁMENÍ) 

nebo e-mailem na adresu: pavlatova@
neziskovky.cz.

Už za několik dní vyhlásíme grantové kolo pro rok 2011, v němž bude 
hlavní pozornost věnována projektům podporujícím zdraví a sociální péči. 
Kromě toho samozřejmě nezapomínáme ani na další témata shrnutá 
ve čtyřech základních programech: Pro zdraví, Pro radost, Pro budouc-
nost a Pro Evropu. Uzávěrka pro podávání žádostí je 25. března 2011.
Více informací zveřejníme na www.nadaceokd.cz.

Napište veřejně prospěšný projekt  
a my vám ho pomůžeme uskutečnit. 

aktuality
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz 
na únor – březen 2011

17. 2. 2011 Time management - 
PaedDr. Olga Medlíková
Seminář s podtitulem Pracuj moudřeji, ne 
více! je sice určen pro všechny, kteří se chtě-
jí naučit hospodařit s časem, ale přednostně 
jej doporučujeme vedoucím pracovníkům, 
asistentkám manažerů a „prvoliniovým“ 
pracovníkům. Cílem kurzu je získat ucelený 
pohled na svůj time management, posílit sil-
né stránky, identifikovat slabá místa, nalézt 
zdroje lepšího time managementu a naplá-
novat si efektivnější využití času. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4484.html

18. 2. 2011 Žena – manažerka 
aneb Žena ve vedoucí roli – 
PhDr. Ivana Honzlová (NOVINKA)
Pro ženy, které pracují ve vedoucích pozi-
cích, nebo se na tuto práci teprve připravují, 
je určen interaktivní kurz, který vám ukáže 
způsoby, jak řídit sama sebe, jak efektivně 
komunikovat, jak dodržovat základy psycho-
hygieny a také jak relaxovat. Staňte se mana-
žerkou sama sobě. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4499.html

21. 2. 2011 Funkční propagační 
materiály – co mohu udělat ještě 
lépe? - Bc. Zdena Nosková
V průběhu kurzu se zaměříte na využívání 
zásad a zákonitostí tvorby funkčních mate-
riálů a dozvíte se o nejčastějších chybách. 
Společně s lektorkou rozeberete vaše tis-
koviny a webové stránky. Zaměříte se i na 
účinnější oslovování vašich cílových skupin. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4396.html

24. – 25. 2. 2011 Standardy kvality 
sociálních služeb - 
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
Pracovníci v přímé péči, středního i vyššího 
managementu a poskytovatelé sociálních 
služeb se zorientují v tom, co požaduje Zákon 
o soc. službách 108/2006 Sb., jak promítnout 
požadavky zákona do praxe a seznámí se 
s příklady dobré praxe. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/3698.html

9. - 10. 3. 2011 Podvojné účetnictví 
neziskové organizace
- Karel Malý
Cílem kurzu je ukázat účtování v neziskové 
organizaci s ohledem na povinné rozdělení 
výnosů a nákladů a s ohledem na vyúčtová-
ní dotací a grantů. Na vzorových příkladech 
poznáte, jak účtovat jednotlivé účetní přípa-
dy, jak připravit podklady pro účetní závěrku 
a daňové přiznání. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4498.html

11. 3. 2011 Účetní závěrka a daňo-
vé přiznání neziskové organizace - 
Karel Malý
Dozvíte se, co je to účetní uzávěrka a závěr-
ka, a bude vám vysvětlena metodika povin-
ného rozdělení výnosů a nákladů. Ze vzo-
rových příkladů si sestavíte účetní závěrku 
a vyplníte daňové přiznání. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4494.html

14. 3. 2011 Základy fundraisingu - 
Ing. Pavel Němeček
Seminář vám zprostředkuje základní infor-
mace o tom, jak systematicky budovat rád-
covskou základnu. Užitečný je však také pro 
ty, kteří se snaží fundraising v neziskové or-
ganizaci rozvíjet, ale setkávají se s neúspě-
chy či překážkami. Kurz je doplněn příklady 
z praxe. Darování není totiž jen jednoduchý 
převod peněz, ale důkaz dobrých vztahů 
mezi lidmi. Naučte se získat své příznivce. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4489.html

16. 3. 2011 Vedení týmu 
v neziskové organizaci  - 
PaedDr. Olga Medlíková
Kurz vám pomůže identifikovat stávají-
cí situaci ve vašem týmu, nalézt způso-
by rozvoje týmové práce, pochopit jed-
notlivé týmové role, uplatnit vlastní roli 
v týmové struktuře, pracovat na posi-
lování týmového klimatu. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4328.html

24. 3. 2011 Základy první pomoci pro 
pomáhající profese 1. -
Bc. Blanka Zelenková
Pro pracovníky v pomáhajících profesích na 
všech úrovních i pro laickou veřejnost je ur-
čen kurz, který vám pomůže zmírnit streso-
vou reakci při setkání s náhlým zhoršením 
klinického stavu u klientů, správně zhodnotit 
průvodní příznaky a účelně využít možnosti 
laické první pomoci k zachování zdraví a ži-
vota do příjezdu RZS (profesionálů – rychlé 
záchranné služby). Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4467.html

25. 3. 2011 Základy první pomoci 
pro pomáhající profese 2. - 
Bc. Blanka Zelenková
Naučíte se profesionálně ošetřit masivní 
formy krvácení, rozpoznat správně příznaky 
vnitřního krvácení, ošetřit poranění 
a popáleniny, zasáhnout efektivně u stavů 
úpalu a úžehu, ošetřit zlomeniny a úrazy 
kloubů i vazů. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4468.html 

Výtvarný ateliér
Kdy: 4. 2. - 7. 4. 2011 (každý čtvrtek) 
Kde: Praha 4
Pořadatel: Máme otevřeno?, o.s.
Kreativní lekce v rámci Výtvarného ateliéru - 
techniky z papíru (výroba dekoračního papí-
ru, guatemalské zdobené talíře…), malování 
na hedvábí a textil (mandaly, šátek nebo kra-
vata, tričko…), výroba dárků (šperky z korálků, 
malování na sklo a hrnky). Cena: 800 Kč za 
kurz + 450 Kč za materiál. Určeno lidem 
s handicapem, zejména s mentálním posti-
žením ve věku od 14 let, účast umožněna 
i lidem bez handicapu. 
Více na: http://www.mameotevreno.cz

Teátr Víti Marčíka – Robinson Crusoe
Kdy: 8. 2. 2011 v 19.00 hod.
Kde: Ostrava, Výstaviště Černá louka, pa-
vilon C
Pořadatel: Centrum pro rodinu a sociální 
péči, o.s.
Představení plné nejen krkolomných kousků, 
dramatických okamžiků a humoru, ale také 
zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím 
a smyslem všeho dění. Vstupné 110 Kč, 
objednání vstupenek – tel.: 552 301 475 
p. Prokopová, e-mail: zprokopova@prorodi-
ny.cz. 
Více na: http://www.prorodiny.cz

Filmový klub Muzea Říčany: Čest 
a sláva (1968)
Kdy: 9. 2. 2011 v 19.30
Kde: Říčany u Prahy
Pořadatel: Muzeum Říčany
Děj snímku režiséra Hynka Bočana se 
odehrává v Čechách na podzim roku 
1647 a vypráví o potomku protestantské-
ho šlechtice (Rudolf Hrušínský), který se 
po dlouhém váhání přidá k organizáto-

rům předem prohrané protihabsburské 
vzpoury. V dalších rolích se objeví Blan-
ka Bohdanová, Karel Höger, Iva Janžurová 
nebo Josef Kemr. Vstupné na přednášku 
a představení 65 Kč. 
Více na: http://www.ricany.cz

Stavba ptačích budek
Kdy: 24. 2. 2011
Kde: Říčany u Prahy
Pořadatel: Ekocentrum Říčany
Přijďte si postavit ptačí budku! Musí být ale 
následně vyvěšena v Říčanech nebo nej-
bližším okolí. Stavebnice budou připrave-
ny ve čtvrtek 24. 2. mezi 16. a 19. hodinou 
v Muzeu Říčany. Vstupné dobrovolné. Akce 
je součástí projektu Ekocentra Říčany Ptá-
ci Říčanska, jehož cílem je zvýšit povědomí 
veřejnosti o ptactvu žijícím na území Říčan-
ska a způsobech jeho ochrany. 
Více na: http://www.ekoricany.org

Bohatství sadů
Kdy: 26. 2. - 27. 2. 2011
Kde: Hostětín
Pořadatel: ZO ČSOP VERONICA
Mezioborové setkání chce přispět k pod-
poře spolupráce mezi odborníky růz-
ných směrů. Hlavní témata - Zemědělství 
a ovocnářství, Množství odrůd a mož-
nosti jejich využití, Staré ovocné odrů-
dy, Konvenční a ekologické zemědělství, 
Zpracování ovoce, Zemědělství a krajina. 
Uzávěrka přihlášek účastníků s příspěvkem: 
6. 2. 2011. Uzávěrka příspěvků do sborníku: 
13. 2. 2010. 
Více na: http://www.hostetin.veronica.cz

Podrobnější informace a další akce najde-
te v Kalendáři akcí na http://neziskovky.cz/
cz/fakta/kalendar-akci 

http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4484.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4499.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4396.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3698.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4498.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4494.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4489.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4328.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4467.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4468.html
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://www.mameotevreno.cz
mailto:zprokopova@prorodi-ny.cz
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Jsme tu pro vás!

4 Ě

smee tu ppppppppprro vás!
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? Víte, co se potřebujete 

dozvědět nejvíce? Staňte se spolutvůrci našich kurzů! Návrhy zasílejte poštou 

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

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

Začněme popisem vnějšího prostředí, 
na jehož proměny budou muset mana-
gementy neziskových organizací úspěš-
ně reagovat. 

Na konci roku 2010 byl schválen de-
ficitní státní rozpočet, který navíc, až 
na drobné výjimky, přináší další balíček 
úspor. Toto konstatování je špatnou 
zprávou pro všechny NNO, které svou 
existenci založily na vysoké míře závis-
losti na financích z veřejných rozpočtů. 
I když se České republice v druhém po-
loletí roku 2010 podařilo oživit hospo-
dářský růst, bylo oživení dosaženo za 
cenu zvyšování produktivity práce, které 
provázelo snižování počtu zaměstnanců 
a tlak na zvyšování výkonu zbývajících 
pracovníků. Přirozeným důsledkem to-
hoto jevu je vyšší poptávka po rekvalifi-
kacích a odběru sociálních služeb. Dal-
ším důsledkem by mělo být zakládání 
nových NNO, ve kterých se budou sdru-
žovat jedinci, kterým stav komunity nebo 
celé společnosti není lhostejný.

Čerpání dotací
Nejjednodušším a také nejefektiv-

nějším způsobem financování nových 
i stávajících NNO i nadále zůstane čer-
pání dotací. ČR má v tomto období za-
jištěn přístup k vysokým finančním 
alokacím strukturálních fondů, které 
v budoucnosti, vzhledem k současnému 
stavu EU, nebudou dosahovat stávající-
ho objemu. Úspěšnost NNO v získávání 
těchto dotací bude však proti minulému 
programovacímu období i nadále kle-
sat. Nižší úspěšnost nebude dána nižší 
kvalitou projektové dokumentace, jako 
spíše snahou veřejnoprávních institucí 
různými způsoby sanovat rozpočtové vý-
padky. Odhalené případy z různých kra-
jů povedou k dalšímu rozkrytí korupce 
a nefér soutěže. I přes proklamovanou 
snahu současné vlády s korupcí bojovat, 
lze v této oblasti očekávat jen pozvolné 
zlepšování.

Vedle strukturálních fondů se v tom-
to roce rozběhne podpora projektů 
z Finančních mechanismů EHP/Norsko 
a bude pokračovat možnost čerpání ze 
Švýcarského fondu. Příležitostí zůstanou 
v zahraničí sídlící dárci, včetně brusel-
ských struktur. Firemní dárci budou ob-
jemy alokací spíše snižovat, v lepším pří-
padě stabilizovat na loňských úrovních. 
U výzev jednotlivých dárců tak bude 
poptávka několikanásobně převyšovat 
možnosti jednotlivých alokací, což na 
straně administrátorů povede ke snaze 
podpořit co nejvíce žadatelů. Naplnění 
tohoto záměru bude možné jen za cenu 
radikálních rozpočtových škrtů, které 
původní projektové žádosti dovedou na 

hranu proveditelnosti. I v individuálním 
dárcovství je potřeba počítat spíše s cel-
kovým poklesem podpory, jenž bude 
výsledkem zhoršující se ekonomické si-
tuace řady dosavadních podporovatelů 
a zvyšujícím se bojem o každého jedince 
schopného daru.

Budoucnost NNO
Politická situace bude i přes časté 

vnitrokoaliční půtky stabilní. Snižování 
uhlíkové stopy se bude stávat stále pro-
pagovanějším společenským zájmem. 
Efektivní práce s informacemi a větší 
využívání stávajících technologických 
rezerv budou oblastmi, ve kterých vznik-
nou konkurenční výhody budoucnosti.

Reaktivita bude klíčovým předpokla-
dem úspěchu. Ten se rodí spíše z cha-
osu. NNO v podobě, v jaké jsme je znali 
doposud, jsou minulostí; luxusem, který 
si za stávající situace nemůžeme dovo-
lit. Stabilita NNO bude v budoucnosti za-
ložena především na vztahovém (relati-
onship) managementu. Proto rok 2011 
přežijí především ty neziskové organiza-
ce, pro které bude ochotno pracovat vět-
ší množství výkonných a profesionálně 
vybavených dobrovolníků.

Petr Vrzáček,
lektor vzdělávacích kurzů 

Neziskovek.cz

Mgr. Petr 
Vrzáček - absol-
vent pedagogic-
ké fakulty Uni-
verzity Karlovy. 
Vyučuje na FHS 
UK Praha, je 
předsedou správ-
ní rady Nové školy, o.p.s., členem 
Aliance lektorů a konzultantů 
a ředitelem občanského sdruže-
ní. Má zkušenosti a dovednosti s 
realizací projektů zaměřených na 
sociální a vzdělávací oblast, zku-
šenosti s tvorbou strategických 
plánů pro organizace státního 
a občanského sektoru, dále pak 
s navrhováním a realizací odbor-
ně zaměřených vzdělávacích pro-
gramů a tréninků, s tvorbou roz-
vojových programů organizací 
neziskového i ziskového sektoru 
a s evaluační činností. Praktické 
zkušenosti získal se vzděláváním 
dospělých i dětí, správou komu-
nitního centra, poradenstvím 
v managementu, facilitací a mo-
derací setkání.

Jaké NNO přežijí rok 2011?
Byl-li minulý rok pro neziskové organizace náročným, pak pro rok 2011 
existuje jen málo indicií, které vyvolávají optimistická očekávání. Jaký 
rok nás čeká?

seriál
V naší republice lze současnou 

dobu považovat za velmi plodnou co 
se změn v legislativě týká. V minulém 
roce vznikly dvě novely - zákona o na-
dacích a nadačních fondech a záko-
na o obecně prospěšných společnos-

tech. Neustávaly ani diskuse týkající 
se zákona o sdružování občanů, který 
reguluje činnost občanských sdružení, 
mluvilo se o novém občanském záko-
níku a začalo se připravovat paragra-
fové znění zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti.

Rok 2011 nebude zřejmě klidnější. 
Před několika dny skončila možnost 
připomínkovat nový návrh občanské-
ho zákoníku, který pravděpodobně 
přinese velmi významné změny, jež 
dopadnou i na neziskový sektor. Roz-
loučíme se s občanskými sdruženími 
a budeme si zvykat na spolky, stejně 
jako obecně prospěšné společnosti si 
budou moci vybrat, zda změní právní 
formu na ústav, nadaci nebo nadační 
fond, či zůstanou dále „opéeskami“ 
(ovšem na základě zákona, podle kte-
rého nové o.p.s. už nebudou nadále 
vznikat).

Připravuje se novela zákona o veřej-
ných sbírkách. Nadále se jedná o na-
lezení legislativní cesty, jak umožnit 
občanským sdružením změnu právní 
formy na obecně prospěšnou společ-
nou tak, aby neztratily svoji historii 
a mohly svůj majetek a závazky pře-
vést na novou právnickou osobu, která 
daleko více vyhovuje jejich potřebám.

Čekání na 
zmocněnce

V druhé polovině roku 2010 přišel 
neziskový sektor o svého pomyslného 
šéfa, zmocněnce pro lidská práva, kte-
rý má neziskový sektor v rámci vlády 
ČR na starosti. Vypadá to, že alespoň 
začátek roku 2011 bude jakýmsi čeká-
ním na zmocněnce. Na jednu stranu je 
pochopitelné, že má vláda mnoho pri-
orit, ale na druhou stranu je smutné, 
že je to další vláda v pořadí, která ne-
pochopila, že neziskový sektor svým 
významem k prioritám patří. Nezisko-
vý sektor se stará o nejpotřebnější, 
kterých bude po všech nutných refor-
mách pravděpodobně přibývat. Otáz-
kou zůstává, jestli se vůbec nějakých 
reforem dočkáme, a pokud ano, tak 

kdy. A kdy bude zvolen nový zmocně-
nec pro lidská práva? Toť otázka. Jas-
né je, že až potom budeme vědět, jak 
rychle budou postupovat práce na pa-
ragrafovaném znění zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti i další agenda, 
která se neziskového sektoru týká.

Bez lobbingu 
to nepůjde

Z vlastní zkušenosti a ze zkušeností 
kolegů z jiných neziskových organizací 
vím, že je potřeba věci kolem nás ovliv-
ňovat. Pokud to totiž neuděláme sami, 
objeví se zcela určitě někdo, kdo to 
udělá za nás. Všichni odpovědní lídři 
a manažeři, kterým jde o dobro svých 
organizací a neziskového sektoru 
obecně, potřebují nebo velmi brzy 
budou muset vyvíjet aktivity, které 
nazýváme LOBBING. Mnoho z nás 
toto slovo nemá rádo, protože se 
někdy nesprávně spojuje s korupcí 
a úplatky.

Asociace veřejně prospěšných or-
ganizací (AVPO) a společnost Nezis-
kovky.cz se rozhodly přispět k pozitiv-
nějšímu náhledu na lobbing a změnit 
negativní přístup některých nezisko-
vých organizací k tomuto tématu. Byl 
proto zvolen jako téma letošního roku 
a rádi bychom přiblížili lídrům, mana-
žerům, fundraiserům a dalším pracov-
níkům příležitosti, které jim tato do-
vednost přináší.

Na tomto místě naleznete v násle-
dujících deseti vydáních Světa nezis-
kovek rubriku zaměřenou na lobbing. 
Připravujeme také rozhovor s profesi-
onálním lobbistou. Ve spolupráci se 
společností Novartis Oncology rozjíž-
díme pilotní desetidenní vzdělávací 
kvalifikační kurz na rozvoj dovednos-
tí, které správný lobbista potřebuje, 
a rádi bychom jej otevřeli pro další zá-
jemce i na podzim. Lobbingu se bude 
věnovat i jedno z plánovaných třech 
setkání Fóra ředitelů a již teď připravu-
jeme podzimní akci nazvanou Týden 
lobbingu, v jehož průběhu plánujeme 
jednodenní mezinárodní konferenci za-
měřenou na lobbing, ale také setkání 
s poslanci a senátory v parlamentu.

Máme vždy velkou radost, když si 
můžeme ověřit, že se neziskový sektor 
stává postupně silnějším partnerem 
ostatním sektorům, když se setkáme 
s profesionálními neziskovými orga-
nizacemi a jejich pracovníky v oblas-
ti řízení a jejich běžného fungování. 
Chceme tedy přinést nové možnosti, 
jak prostřednictvím profesionálního 
lobbingu přispět k naplňování poslání 
a cílů neziskového sektoru.

MAREK ŠEDIVÝ,
PREZIDENT AVPO

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Lobbing je příležitost
Slovo lobbing často vyvolává negativní reakce, i když 
jde ve skutečnosti o proces, dovednost a umění, jak 

dostatečně informovat ty, kteří informace a data potřebují 
k odpovědnému rozhodování.

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ
10. 2. 2011 CSR Consult s.r.o.
Abeceda rodinných financí – grant na finanční 
vzdělávání
Oblast podpory: vzdělávání, regionální/komunit-
ní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=3014

18. 2. 2011 Nadace Český literární fond
Nadační program Českého literárního fondu
Oblast podpory: kultura, vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=3032
Kontakt: nclf@vol.cz; www.nclf.cz; 222 560 
081-2; 222 560 083 (fax)
Adresa: Pod Nuselskými schody 3/1721, 
120 00 Praha 2

21. 2. 2011 Krajský úřad Jihočeského kraje, 
odbor regionálního rozvoje a evropské inte-
grace
Jihočeský kraj vyhlásil novou výzvu zaměře-
nou na rozvoj dalšího vzdělávání
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=3030
Kontakt: bremova@kraj-jihocesky.cz; 
386 720 160
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice

28. 2. 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj, 
odbor politiky bydlení
Podpora výstavby podporovaných bytů 2011
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=3007
Kontakt: novlen3@mmr.cz; 224 86 17 04
Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

4. 3. 2011 Nadace Dětský mozek
Nadace Dětský mozek vypisuje výběrové řízení 
na přerozdělení výnosů z NIF za rok 2010
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=3025
Kontakt: nadace@detskymozek.cz; 603 258 852; 
326 303 770 (fax)
Adresa: Riegerova 336/5, 250 01 Brandýs nad 
Labem

průběžná uzávěrka 
Nadační fond pro podporu církevního školství
Nadační příspěvky
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=151
Kontakt: pistorova@srcce.cz; 224 999 226
Adresa: Jungmannova 9/22, 111 21 Praha 1

průběžná uzávěrka
Global Fund for Women
Global Fund for Women
Oblast podpory: vzdělávání, lidská práva
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=612
Kontakt: gfw@globalfundforwomen.org; 
+1 650 853 8305; +1 650 328 03 84 (fax)
Adresa: Suite 300, Sherman ave 425, CA 
94306-1 Palo Alto, USA

průběžná uzávěrka
Nadační fond Dalkia Morava
Nadační fond Dalkia Česká republika
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitár-
ní, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj 
neziskového sektoru, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=851
Kontakt: nadfond@dalkiamorava.cz; 596 609 
405; 596 622 032 (fax)
Adresa: 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava

průběžná uzávěrka
Nadace Dětský mozek
Projekt Naděje
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=189
Kontakt: nadace@detskymozek.cz; 224 941 588 
(tel/fax)
Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2

průběžná uzávěrka
Siemens, s. r. o.
Siemens - Fond pomoci
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=1171 
Kontakt: fondpomoci.cz@siemens.com; 
233 033 777 (tel.)
Adresa: Siemensova 1, 155 00 Praha 13

průběžná uzávěrka
Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hláv-
kových
Nadační příspěvky pro vědeckou, literární 
a uměleckou činnost
Oblast podpory: kultura, vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=215
Kontakt: josefhlavka@volny.cz; 224 947 691; 
224 947 690 (fax) 
Adresa: Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka
Česká národní agentura Mládež
Akce 1 – Mládež pro Evropu
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociál-
ní/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská prá-
va, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj 
neziskového sektoru, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=106
Kontakt: info@mladezvakci.cz
Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka
Česká národní agentura Mládež
Akce 2 – Evropská dobrovolná služba
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociál-
ní/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská prá-
va, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj 
neziskového sektoru, ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=107
Kontakt: info@mladezvakci.cz
Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka
Česká národní agentura Mládež
Akce 3 – Mládež ve světě
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociál-
ní/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská prá-
va, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj 
neziskového sektoru, ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=108
Kontakt: info@mladezvakci.cz
Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Základní grantový program 
Oblast podpory: životní prostředí, vzdělávání, 
rozvoj neziskového sektoru
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=784
Kontakt: jizerky@atlas.cz; 605 701 503 (mobil)

Zdaňování 
neziskových 
organizací – o. p. s.
Obecně prospěšná společnost (dále jen 
„o. p. s.“) má v rámci hlavní činnosti po-
řádání koncertů. Obecně platí, že příjmy 
z hlavní činnosti se nezdaňují, pokud 
jsou nižší než výdaje.
Dle § 18 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „ZDP“), je spl-
nění ztrátové podmínky bráno podle 
jednotlivých druhů činností (koncerty 
všechny), a pokud jednotlivá činnost (jed-
notlivé koncerty) v rámci téhož druhu 
činností je prováděna jak ziskově tak 
ztrátově, jedna se zdaňuje a druhá ne 
a vyloučí se její náklady – nekompenzuje 
se zisk a ztráta.
Nebo je splnění ztrátové podmínky myš-
leno tak, že druh činnosti je „hlavní čin-
nost“ a jednotlivé činnosti v rámci téhož 
druhu činnosti jsou „koncerty“? V tomto 
případě by se mohl kompenzovat zisk 

a ztráta z jednotlivých koncertů a za 
koncerty celkem za rok by byla ztráta 
nedaňová nebo zisk ke zdanění?

Odpověď:
Bohužel se v tomto případě jedná o pro-
blematiku, která je u neziskových sub-
jektů poměrně častá, ale ZDP ji nijak 
blíže či přesněji neupravuje. V souladu 
s § 18 odst. 6 ZDP se splnění podmínky 
ztrátovosti hlavní činnosti posuzuje za 
celé zdaňovací období podle jednotli-
vých druhů činností. Za hlavní činnos-
ti se považují činnosti vyplývající z po-
slání neziskových subjektů, což jsou 
činnosti, které jsou posláním těchto 
poplatníků, jsou stanoveny zvláštní-
mi předpisy, statutem, stanovami, zři-
zovacími a zakladatelskými listinami. 
V případě o. p. s. tedy půjde o činnos-
ti stanovené zakladatelskými listinami, 
tzn. druhy obecně prospěšných slu-
žeb, k jejichž poskytování byla obecně 
prospěšná společnost založena a kte-
ré jsou takto zapsány v obchodním 
rejstříku. 
Podle mého názoru tedy záleží na tom, 
jak jsou tyto obecně prospěšné služ-
by vymezeny v zakládací smlouvě či 
listině. Pokud je pořádání koncertů 

vymezeno jako jedna z hlavních činností 
o. p. s., tudíž jako jeden druh obecně 
prospěšných služeb, potom lze předpo-
kládat, že správce daně bude mít ten-
denci jednotlivé koncerty považovat za 

jednotlivé druhy této hlavní činnosti. 
Jestliže ale bude jako jeden druh obec-
ně prospěšných služeb uvedeno např. 
pořádání kulturních akcí, pak předsta-
vuje pořádání koncertů jeden druh této 
hlavní činnosti a koncerty by tak měly 
být posuzovány společně. Pokud by 
všechny koncerty byly posuzovány jako 
jeden druh činnosti, pak by bylo možné 
kompenzovat zisk a ztrátu jednotlivých 
koncertů a v případě ztráty je násled-
ně vyloučit ze základu daně, či přesněji 
související příjmy nepovažovat za pří-
jmy, které jsou předmětem daně, a sou-
časně vyloučit i související náklady.

Je nutné poznamenat, že právní úpra-
va nijak blíže nestanoví, co jsou činnosti 
a jejich jednotlivé druhy. Z toho důvodu 
se domnívám, že i tak by bylo diskuta-
bilní každý koncert považovat za druh 
činnosti pořádání koncertů, protože ter-
mín „druh“ by z logického hlediska měl 
mít jiný význam. Jednotlivý koncert by 
spíše měl být považován za jednotlivou 
činnost v rámci téhož druhu činnosti, 
a tyto jednotlivé činnosti se v souladu 
s § 18 odst. 6 ZDP posuzují samostat-
ně pouze tehdy, pokud jsou prováděny 
za různé ceny. Jinak by měly být po-
suzovány společně jako jeden druh 
této činnosti. Ovšem případný spor se 
správcem daně v takovémto případě 
rozhodně vyloučit nelze.
K celkovému posuzování příjmů z hlav-
ní činnosti je vhodné ještě doplnit, že 
z pohledu jejich možného vyloučení ze 
základu daně je nutné je porovnávat 
s „náklady vynaloženými podle tohoto 
zákona“, tedy s náklady daňovými, niko-
liv se všemi souvisejícími náklady.

ING. ZDENĚK MORÁVEK,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

partner rubriky

po
radna

Vaše dotazy
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„Ústav se jako označení právnické 
osoby používal v minulosti, v součas-
ném evropském právu se téměř nevy-
skytuje nebo není v praxi jiných států 
využíván,“ poukazuje na problém Ma-
rek Šedivý, prezident Asociace veřejně 
prospěšných organizací. „Ještě k tomu 
v Češích slovo ústav evokuje nejrůzněj-
ší, ne příliš pozitivní emoce v souvislosti 
s minulým režimem a jím zřizovanými 
ústavy.“

Není ústav jako ústav
Ústavy mají být pomyslnými pokračo-
vateli současných obecně prospěšných 
společností, které jsou dnes nejčastěji 

vznikající právní formou neziskových 
organizací. Obecně prospěšné spo-
lečnosti doposud poskytovaly veřejně 
prospěšné služby veřejnosti, nejví-
ce právě v sociální oblasti nejrůzněj-
ším potřebným skupinám jako jsou 
senioři, mentálně postižení, umírající 
apod. Často působí i v oblastech škol-
ství, kultury a ochrany životního pro-
středí.

Veřejnost však spojuje pojem ústav 
pouze se sociální oblastí a s výzkum-
nou a vědeckou činností. Mnozí si ho 
navíc dávají do souvislosti se státem ří-
zenou „firmou“. Jistě nám přijde přiro-
zené, když mluvíme o Jedličkově ústa-
vu, Revmatologickém ústavu, Ústavu 

jaderného výzkumu nebo Výzkumném 
ústavu vodohospodářském. Umíte si 
ale představit, že budeme říkat Ústav 
Horská služba? Nebo Ústav Člověk 
v tísni, Ústav Milešovka či Ústav Čino-
herní klub?

„Takové označení navíc vyvolává 
představu těžkopádné instituce, zatím-
co tradiční ópéesky jsou dynamické 
a moderní organizace. Rádi bychom 
proto pomohli našim zákonodárcům 
vymyslet důstojnější, praktičtější, 
a hlavně modernější název,“ pokračuje 
Marek Šedivý.

Zajímavá soutěž
Obecně prospěšná společnost Ne-

ziskovky.cz se proto rozhodla zákono-
dárcům pomoci a vyzvala všechny ob-
čany, aby navrhli název jiný.

Po skončení zasílání tipů na nový ná-
zev původní obecně prospěšné společ-
nosti jsme vylosovali tři výherce, kteří 
získávají dva dary od Neziskovek.cz 
a které uvádíme na titulní straně tohoto 
zpravodaje.

EVA PAVLATOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

anketa
Jak vnímáte změny, které 
přináší návrh nového 
občanského zákoníka ve vztahu 
k neziskovému sektoru a vaší 
organizaci?

Nový občanský zákoník je velmi důležitou nor-
mou pro všechny lidi v tomto státu. Dotkne 

se i neziskových organizací, které se budou muset 
popasovat s novou typologií právnických osob. Sna-
ha zavést do tohoto systému řád tak, aby mohly 
být tyto osoby členěny bez nadměrného množství 
ostatních právních norem, je jistě dobrá. Za trochu 
nešťastnou pro snadnou orientaci považuji novou 
terminologii. 

Zákon zavádí nový pojem korporace, pod který 
budou pravděpodobně spadat i občanská sdružení. 
Přičemž v neziskovém sektoru tento pojem zatím ne-
byl využíván a spíše se jím označovaly ziskové orga-
nizace založené podle obchodního zákoníku. Ač se 
tedy v obecném slova smyslu jedná o organizaci či 
skupinu osob, která je identifikována svým vlastním 
jménem a která vystupuje jako celek. Dle návrhu zá-
kona je blíže definován jako korporace spolek a po-
bočný spolek. Za názvem nově založených organi-
zací tudíž přibude nová zkratka z.s. či  slovní spojení 
zapsaný spolek.

Jako pozitivní vnímám bližší zákonnou úpravu čin-
nosti spolku - jasné podmínky pro jejich zakládání, 
obsah stanov, jejich hospodaření (neziskovost) i or-
gány. Za velice prospěšné považuji i umožnění práv-
ní subjektivity pobočného spolku, což ulehčí mno-
hým organizacím s řadou poboček žádání o dotace. 

Jistý problém v postavení občanských sdruže-
ní a případně i spolků vidím v ustanovení, které je 
pro obě právní formy totožné. Je to otázka ručení za 
závazky spolku. Ta není upravena ani zde, je pouze 
stanoveno, že členové spolku neručí za jeho dluhy. 

Tím zůstává netransparentnost bohužel zachována 
i u spolků. Myslím si, že by bylo dobré v zákoně jas-
něji stanovit, kdo z jeho orgánů za dluhy ručí a za 
jakých podmínek, případně nařídit to jako povinnou 
součást stanov tuto osobu či osoby určit. Uvědomuji 
si, že možná někteří kolegové z neziskového sektoru 
budou proti tomuto mému názoru, ale pro případné 
dárce by toto mohlo být větším zaručením důvěry-
hodnosti spolků.

Pro naši organizaci nyní nevidím v zákoně další 
ustanovení, která by se nás významněji dotkla. Ja-
kým způsobem bude upravena navzájem pozice ob-
čanských sdružení, korporace a spolků, není stano-
veno a to nás asi ovlivní nejvíce.

MGR. IVANA HERZOGOVÁ, 
ŘEDITELKA O.S. INTERNETPORADNA.CZ 

Změny obsažené v návrhu nového občanského 
zákoníku vnímám ve skrze pozitivně. Samozřej-

mě to, zda je celá úprava ku prospěchu sektoru, se 
ukáže až v praxi. Pro naši organizaci má navrhova-
ná novela kladný přínos v usnadnění rozvoje vlast-
ní činnosti našeho nadačního fondu. To vidím jako 
největší přínos.

LENKA KOHOUTOVÁ, 
POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

A PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY NADAČNÍHO FONDU 
PRO PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Nový občanský zákoník zasáhne běžný život lidí 
víc než si nyní uvědomujeme, a to je na něm 

opravdu riskantní. To se ovšem netýká jen těch ně-
kolika desítek paragrafů, které nově upravují nezis-
kové organizace. I ty však přinesou veliké změny. 
Nyní platné statusové zákony pro „neziskovky“ bu-
dou zrušeny, místo občanských sdružení budeme 
mít spolky s trochu jinými vlastnostmi, místo o.p.s 
budou ústavy - to není dobrý název, viďte? Napadlo 
by někoho ze čtenářů něco lepšího?  Teď se právě 

pokoušíme některá nevhodná nebo nepřesná usta-
novení, včetně těch o ústavech, ovlivnit. Na druhou 
stranu nová úprava spolků, respektive občanských 
sdružení, je nezbytná a všichni to cítíme. Také usta-
novení o veřejné prospěšnosti, které zákon přináší, 
je téma, které postupně dozrává a mělo by být řeše-
no. Takže odpověď na vaši otázku: nejednoznačně.

JUDR. HANA FRIŠTENSKÁ,
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU 

RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE,
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Ustanovení novely Občanského zákona, která se 
týká obecně prospěšných společností, vracejí 

legislativní stav před rok 1995. V tomto roce byl při-
jat nový zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěš-
ných společnostech, který charakterizoval obecně 
prospěšnou činnost a stanovil rámec společností, 
které poskytují obecně prospěšné služby. I po tom-
to uzákonění odmítaly banky jednání s těmito spo-
lečnostmi z důvodu, že je neznají a stát jejich vznik 
s nimi neprojednal. 
Od roku 2011 platí současná novela zákona 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnos-
tech, která jejich činnost zakceschopňuje. A najed-
nou se v návrhu nového občanského zákoníku tento 
patnáctiletý vývoj smaže a zahrne se do ustanove-
ní pod názvem ústav, který absurdně pomíjí obecně 
prospěšné společnosti poskytující terénní sociální 
služby. Další paragrafy pod odstavcem Ústav jsou 
pak absolutně nedostatečné a podle našeho názoru 
nelze podle nich zřizovat a efektivně řídit společnos-
ti poskytující obecně prospěšné služby. Proto navr-
hujeme doplnění paragrafového znění tohoto oddílu 
zásadními paragrafy ze současně platných zákonů 
o výše uvedených společnostech.

YVONA BRICHOVÁ, 
ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI PAMPELIŠKA, O.P.S.

Budou z obecně 
prospěšných společností 
ústavy?
Minimálně pět let se vedou v České republice diskuse o tom, zda 
je šťastný nápad změnit názvosloví v souvislosti s právní formou 
obecně prospěšných společností. Nový občanský zákoník uvádí 
označení ústav a toto slovo se má stát dokonce i součástí názvu 
organizace, jak je v zákoníku navrženo.
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                      Jabok VOŠ – centrum dalšího vzdělávání 

                                         W servis – Praha, vzdělávací agentura 
                                     

 
AKTIVNÍ A BEZBOLESTNÉ STÁŘÍ                
Teoreticko-praktický kurz se cvičením, který je určen všem, kteří aktivně pracují se seniory. Naučí se posilovací, protahovací a relaxační cviky, 
které jsou modifikovány pro různé výkonnostní skupiny a následně jsou jako metoda aplikovatelné při cvičení se seniory, kteří se při nich 
jednoduše naučí rovnováze, vyrovnanému držení těla, koordinaci pohybu a stabilizaci chůze. Metoda je taktéž využívána jako prostředek 
zlepšující funkci mozku a vnitřních orgánů a zároveň jako účinná prevence bolestí a degenerace páteře a kloubů u seniorů. 
Přednáší:  MUDr. Richard Smíšek – autor SMS metody, specialista na myoskeletální medicínu  
omezený počet účastníků, rozsah: 8 hodin, cena:  1.980,- Kč                                                                                  Termín:  19. 4. a 17. 5. 2011, Praha 
 
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE SE SENIORY                                           
Dvoudenní teoreticko-praktický kurz určený pro pracovníky pomáhajících profesí. Kurz je zaměřen na zvládání komunikace se seniory, kteří mají 
nějaký druh fyzického či psychického postižení /poruchy zraku, sluchu, pohybového aparátu, změna intelektu/. Naučíte se zvládat krizovou 
komunikaci a verbální agresi, rozpoznávat příčiny a řešit vnější a vnitřní komunikační bariéry. Kurz má rozsáhlou praktickou část s nácvikem 
technik a řešení situací. 
Přednáší:  Ing. Soňa Španielová – VŠ politických a společenských věd, 12 hodin, cena:  2.890,- Kč                  Termín:  2. – 3. 3. 2011, Pardubice 
 
MEDIACE V RODINÁCH                                                                     
Teoreticko-praktický kurz určený pro sociální pracovníky, učitele a vychovatele, kteří pracují s dětmi a rodinami. Seznámíte se se zásadami a 
využitím mediace při řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi, či dětmi, rodiči a třetí osobou. Praktická část kurzu je zaměřena právě na možnosti, 
jak správnou mediací přispět k řešení konfliktů v rodině. 
Přednáší:  Ing. Soňa Španielová – VŠ politických a společenských věd, cena: 1.790,- Kč                                                   Termín:  31. 3. 2011, Praha 
 
SPECIFIKACE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ  
pro pracovníky NNO se zaměřením na práci s ohroženými dětmi a rodinami I a II  
Cílem kurzu je zprostředkovat znalosti o pojetí a legislativním zakotvení systému SPOD, postavení právnických a fyzických osob pověřených       
k výkonu SPOD, seznámit s praktickými aplikacemi. 
Přednáší:  PaedDr. Marie Vorlová, Mgr. Martin Roth, rozsah: 12 hodin, cena: 1 080,- Kč                    Termín:  25. 3. 2011 a 15. 4. 2011, Praha 
 
PRÁCE S VINOU, ODPUŠTĚNÍM A SMÍŘENÍM 
Kurz nabízí účastníkům hlubší porozumění vnitřní dynamiky odpuštění a smíření a osvojení si spirituality i strategií smíření. Získané kompetence 
lze využít v oblasti mediace (oběti a pachatelé trestných činů, řešení rodinných konfliktů, rozvodové řízení), ale i v jiných oblastech sociální 
práce.  
Přednáší: Mgr. P. Jandejsek M.A., ThLic. Ing. R. Milfait, Th.D., rozsah: 2 x 6 hodin, cena: 2.120,- Kč                 Termín:  13. – 14. 5. 2011, Praha 
 
DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA  
Kurz je zaměřen na problematiku dluhů, půjček a exekucí, se kterou se setkává sociální pracovník ve své praxi. Kurz efektivně kombinuje 
legislativu s konkrétními příklady a možnostmi řešení.  
Přednáší: JUDr. Ondřej Načeradský, rozsah: 8 hodin, cena: 1 440,- Kč.                                                                                    Termín:  13. 5. 2011, Praha 
 
ANGLIČTINA / NĚMČINA PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 
Přednáší: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková, Mgr. Eva Hernová, Ing. Iveta Kaňková 
Rozsah: 24 hodin, cena: 4.320,- Kč                                                                                Termín angličtina: 1. -2. 4., 29. -30.4.,13.-14. 5. 2011, Praha 

Rozsah: 24 hodin, cena: 4.320,- Kč                                                                                Termín němčina: 1.-25.-26.3., 15.-16.4., 6.-7.5. 2011, Praha   
 

REMINISCENCE – využití vzpomínek při práci se seniory                                  
Kurz je určen pro pracovníky ze zařízení poskytující sociální služby pro seniory, ale i ostatním zájemcům, kteří sami pečují o seniora 
nebo i studentům, kteří mají zájem o práci se seniorskou klientelou. Kurz seznámí účastníky formou teoretických poznatků a praktických 
cvičení s možnostmi využití reminiscence jako techniky, která napomáhá posilovat vědomí vlastní hodnoty seniora. 
Přednáší: Mgr. Renáte Nentrichová – Novotná, místo konání: Praha, rozsah: 7 hodin   
 
KOMUNIKACE S NEMOTIVOVANÝM KLIENTEM  
Účastníci budou mít v kurzu možnost nahlédnout na svůj styl práce s motivací klientů, vyzkoušet si, které způsoby komunikace 
napomáhají k povzbuzení motivace klienta, a procvičit si je.  
Přednáší: Mgr. Anna Klimešová, Mgr. Vojtěch Sivek, místo konání: Praha, rozsah: 15 hod., cena: 2 600,- Kč.  

 
 

Bližší informace a přihlášky:   W servis-Praha, Václava Vorlová, Akátová 665, 250 90 Jirny, tel.: 724 100 477, e-mail: info@w-servis.eu 

 
JABOK - Centrum dalšího vzdělávání je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a 

kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách a  rovněž  akreditace  MŠMT ČR  pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Podrobnější informace o kurzech najdete na:   www.cdv.jabok.cz  a  www.w-servis.eu  

mailto:info@w-servis.eu
http://www.cdv.jabok.cz
http://www.w-servis.eu
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Jaké bylo vaše původní povolání?
Původním povoláním jsem partnerský, manželský 

a rodinný poradce a rodinný terapeut a přibližně pat-
náct let jsem pomáhal řešit spory rozhádaných man-
želů. Po revoluci jsem začal pracovat v nadaci pro 
rodinu Hestia, začali jsme pořádat kurzy a semináře 
a postupem času se objevilo nové téma - dobrovol-
nictví. Tehdy nás v něm začaly vzdělávat kolegyně 
z USA. Mimo jiné nám promítaly filmy, v nichž mladí 
lidé běží loukou a smějí se. Říkali jsme si: „To známe 
ze sovětských filmů, chybí tam už jenom břízky.“ Byli 
jsme velmi opatrní vůči takovým propagacím. Nabí-
zely také program Big Brother, Big Sister a „velkého 
bratra“ už jsme vůbec nechtěli. Jenomže dnes jde 
o velmi uznávaný program s názvem Pět P, rozšíře-
ný po celé republice, který sdružuje tisíce dětí. Jedná 
se o program dobře organizovaného dobrovolnictví 
s náplní neformálního vzdělávání - mentoring jedno-
ho dospělého a jednoho dítěte. Takže nás nakonec ty 
Američanky naučily užitečné věci.

Mluvíte v množném čísle. Kdo je to my?
Hestii jsme založili jako tři rodinní poradci, ještě 

s kolegyní PhDr. Olgou Sozanskou a PhDr. Petrem 
Šmolkou. Ten už pracuje jinde, ale Olga Sozanská 
zde působí jako místopředsedkyně občanského sdru-
žení. Nyní u nás pracuje přibližně deset zaměstnan-
ců a po republice máme asi šedesát partnerů sdru-
žených do tzv. Koalice dobrovolnických iniciativ, 
což je vlastně síť dobrovolnických center, se který-
mi připravujeme metodiky, konference, semináře 
a lektorování. Vznikla v 90. letech, v době, kdy ně-
které fondy podporovaly rozvoj občanského sektoru 
a tedy i dobrovolnických programů. 

Jaké byly vaše začátky v 90. letech?
Nejprve jsme realizovali program Dobrovolníci 

v nemocnicích. Oslovovali jsme ředitele nemocnic, 
kteří na projekt nejprve hleděli velmi nedůvěřivě, ale 
dnes už téměř ve dvaceti nemocnicích dobrovolníci 
normálně působí. Jakmile vejdete třeba do pražské 
Fakultní nemocnice v Motole, najdete na rozcestníku 

spolu s chirurgií, internou a dalšími odděleními také 
Dobrovolnické centrum. Později jsme se hodně vě-
novali dobrovolnictví v zařízeních pro seniory a pro-
gramům pro děti a mládež. V posledních letech také 
dobrovolnictví nezaměstnaných a začínáme s pro-
gramem Dobrovolníci v kultuře - v muzeích, galeriích, 
knihovnách i divadlech.

Je zajímavé, že se zapojují i jiné oblasti 
a dobrovolnictví není záležitostí jenom 
zdravotní a sociální sféry. O jakou činnost se 
bude v muzeích a galeriích jednat?

Na podzim jsem přednášel v jednom brněnském 
muzeu a byl jsem dotázán, zda by mohli dobrovolní-
ci také čistit vitríny, protože z důvodu nedostatku fi-
nancí muzeum potřebuje pomocné síly bez nároku 
na plat. Už před rokem se ozvali z hornického muzea 
z Ostravy, že postrádají někoho, kdo by tam zametal. 
Dobrovolníky tudíž musíme vést k tomu, že samozřej-
mě mohou umýt okna, pokud je to bude bavit, mo-
hou zamést třeba chodník, když budou chtít, ale měli 
by si hlídat svou původní náplň, proč do toho či ono-
ho zařízení docházejí.

V Holandsku jsem byl například svědkem toho, že 
v jednom domově pro seniory dobrovolník sice pra-
coval jako společník seniorů, povídal si s nimi, chodil 
s nimi na procházky, ale zároveň tam působil jako ja-
kýsi interní pošťák, který roznášel po pokojích ležících 
klientů dopisy a ptal se jich rovnou, zda jim je může 
otevřít a přečíst, nebo zda mu chtějí nadiktovat odpo-
věď. Dobrovolníci mohou třeba zalévat kytky, chovat 
papoušky... prostě dělat to, co je baví. A když někoho 
bude bavit sekat zahradu, tak proč ne.

Čím se zabývá váš dárcovský program Etela?
To je taková specialita, kdy se snažíme orientovat 

se na dobrovolnictví firem a dárcovství. Až skončí po 
roce 2012 možnost financování programů z fondů 
EU, budeme muset hledat jiné zdroje. V posledních 
letech se proto zaměřujeme na dlouhodobou spolu-
práci s komerčními firmami. Jeden majitel jedné or-
ganizace u nás vytvořil dárcovský program, nazval 
jej Etela, podporuje jej každý rok darem půl milionu 
až jedním milionem korun a obohacuje tak život dětí 
a mladých lidí s tělesným, mentálním či sociálním 
hendikepem. Pro získání podpory jsou samozřejmě 
stanovena určitá pravidla. Jako příklad mohu uvést, 
že někdo získá příspěvek na speciální vozík na pláž, 
protože mu lékař doporučuje jezdit se svým kožním 
onemocněním k moři, kde se má koupat ve slané 
vodě, ale kvůli svému postižení by se nemohl po pláži 
pohybovat. Program Etela volí možnost, jak by dítěti 
a rodině alespoň trošku vylepšil život.

Letošní rok je vyhlášený jako rok 
dobrovolnictví...

Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským ro-
kem dobrovolných činností na podporu aktivního 
občanství, kterému říkáme zkráceně Evropský rok 
dobrovolnictví. Právě budou probíhat tiskové konfe-
rence, nedávno jsme otevřeli nové webové stránky 
Dobrovolník.cz a jeho anglickou verzi Volunteer.cz, 

ROZ
HO
VOR

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, 
kteří dělají neobyčejné věci

PhDr. Jiří Tošner je předsedou občanského sdružení Hestia, nazvaného podle 
antické bohyně rodinného krbu a dobrých lidských vztahů. Podle této bájné 

postavy byla původně pojmenovaná nadace pro rodinu založená 
při pražské manželské a rodinné poradně, která připravovala semináře 

a kurzy pro sociální pracovnice a další pomáhající profese.
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abychom lidi s dobrovolnictvím více seznámili, chce-
me, aby poznali, že dobrovolnictví je normální... a ať 
to také zkusí. Natočili jsme i dokumenty, z nichž je 
zřejmé, jak normální je někomu pomáhat.

Co s sebou Evropský rok dobrovolnictví ještě 
přináší?

Organizačně jej zajišťuje ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy, kde od léta funguje mezirezortní 
koordinační výbor, konalo se setkání mnoha desítek 
neziskovek a organizací dětí a mládeže v Berouně, 
kde se vytvořila síť tématických skupin pro jednotli-
vé oblasti dobrovolnictví včetně skupiny Komunitní 
dobrovolnictví, kterou vede naše sdružení. V poslední 
době nás kromě neziskových a příspěvkových orga-
nizací začínají totiž více a více oslovovat starostové 
měst a obcí a sociální úřady, které se snaží buď zalo-
žit dobrovolnické centrum, nebo mají zájem nějakým 
způsobem propojit komunitu v regionu – magistrát, 
komerční firmy, sociální služby, dětské organizace 
- a začít společně dělat něco zajímavého. Uvažují 
o tom taková města jako například Vsetín, Neratovi-
ce, Mladá Boleslav, Liberec a další. Napsali jsme pro-
to pro tento rok několik projektů, chceme vydat publi-
kaci plnou příkladů dobré praxe a nějaké dokumenty 
o tom, jaké to je, když se lidé sejdou a vytváří spolu 
něco pro ostatní, kterým to pomůže. I další desítky or-
ganizací budou mít svá témata, svá setkání a vše vy-
vrcholí v listopadu, kdy přijedou zástupci z Evropské 
unie, budou se pořádat konference, ale i slavnosti ve 
městech a obcích, aby byl ten Evropský rok dobrovol-
nictví pořádně vidět.

Součástí Hestie je vzdělávací centrum. V čem 
vlastně spočívá vzdělávání u vás?

Vzdělávání v oblasti, které říkáme management 
dobrovolnictví, zahrnuje témata, jak dobrovolníky zís-

kat, jak s nimi spolupracovat, jak uzavřít smlouvy, po-
jistky na případná rizika apod. Každý obor má však 
svá specifika. Takže zajišťujeme vzdělávání pro získá-
ní obecných vědomostí, jaké jsem vyjmenoval, kte-
rého se zúčastní stejně tak ekologové jako třeba lidé 
z hospicu, ale také pořádáme kurzy pro dobrovolníky 
samotné, kde kromě našeho vyškoleného koordiná-
tora přednáší například i zdravotní sestra z LDN, která 
dobrovolníky seznámí s jejich právy a povinnostmi, 
upozorní je na nebezpečí zneužívání k profesním úko-
nům, dozvědí se, za jakých okolností mohou dát ku-
příkladu pacientovi napít a podobně.

A projekt Klíče pro život?
To je aktivita, která nás moc těší. V průběhu let 

jsme udělali spoustu práce k uznání jistých pravidel 
v dobrovolnictví pro jednotlivé obory. Na minister-
stvu práce a sociálních věcí jsme pomohli prosadit 
dobrovolnictví do zákona o sociálních službách, na 
ministerstvu zdravotnictví vloni se povedlo kolegyni 
MUDr. Kořínkové předložit metodické pokyny, jenom 
školství dlouho odolávalo. Přitom mnohé volnočaso-
vé aktivity dětí a mládeže jsou založeny absolutně na 
dobrovolnictví. Přesto resort školství v zákonech o pe-
dagogických pracovnících neuvádí ani slovíčko, že by 
ve školství také mohl působit nějaký laik.

Tento projekt vznikl v roce 2008, běží od roku 
2009 a má před sebou ještě dva roky působení. 
Jedná se o velký systémový projekt, který má pro-
zkoumat veškeré formy práce s dětmi a s mládeží 
ve volném čase, obsahuje řadu průřezových témat - 
multikulturalita, mediální záležitosti a také dobrovol-
nictví, které máme na starosti. Už druhým rokem po-
řádáme výcviky speciálně pro pracovníky ze školních 
družin, školních klubů, středisek volného času a po-
dobných zařízení. Aby dobrovolnictví získalo nějaký 
tvar, podobně jako třeba v nemocnicích a sociálních 

zařízeních, tak připravujeme metodiky, publikace, 
a především legislativní výstup. 

Je nutné, aby bylo dobrovolnictví ošetřeno 
legislativně?

S nadsázkou řečeno - ti, kteří se bojí a mají v sobě 
ještě to Rakousko-Uhersko, potřebují znát přesný pa-
ragraf, podle kterého se pak nebudou muset dob-
rovolníka bát a budou mít jistotu, že třeba nezačne 
zadarmo vykonávat jejich práci, o kterou by oni poté 
přišli. A takové obavy mohou být oprávněné.

Jak velký zájem je o práci dobrovolníka? 
Zvyšuje se poptávka a nabídka od doby 
založení vašeho sdružení?

V 90. letech pracovala jako dobrovolnice převážně 
mladší děvčata, studentky humanitních oborů, kdež-
to dnes se objevují i kluci a lidé středního a staršího 
věku. Po revoluci jsme vůbec nemohli oslovit seniory, 
kteří v západní Evropě běžně v dobrovolnických akti-
vitách působí, protože ti naši nám tehdy říkali: „Já už 
nic dělat nebudu, za totáče jsem se namakal dost.“ To 
se nyní mění, senioři chodí za jinými seniory nebo hrát 
si s dětmi do školního klubu, děti naopak učí seniory 
pracovat s počítačem, takže se to hezky mezigene-
račně propojuje. A také organizace, které byly dříve 
dobrovolnictví uzavřené, jako třeba kojenecké ústavy, 
v nichž se zdravotníci báli o ta svá miminka, mají dnes 
spoustu dobrovolníků. K dětem se vůbec obecně hlá-
sí daleko víc dobrovolníků než jinam.

Právě se uzavírají přihlášky na cenu Křesadlo 
za loňský rok. I o ni zájem stoupá?

Cena Křesadlo vznikla v roce 2001, kdy k nám
přijela jedna kolegyně ze Spojených států a jen tak 
mezi řečí povídá: „Vy nedáváte dobrovolníkům žád-
nou cenu? V každé slušné zemi ji uděluje třeba prezi-
dent, nebo alespoň primátor města. Vždyť dobrovol-
níci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.“ 
A tak jsme ihned získali heslo a pak už jen vymýšleli 
název ceny a její podobu. Navrhoval jsem Cenu Fer-
dy mravence – práce všeho druhu, ale komise ji ne-
schválila, protože to prý není mezinárodně uznávaná 
postava. A tak jsme nakonec vymysleli Křesadlo, pro-
tože zapaluje oheň dobrovolnictví. Nejprve se cena 
předávala pouze v Praze, postupně se začaly zapo-
jovat i regiony a nyní máme minimálně 10 partnerů 
v krajích či městech, kde se vyhlašují nominace 
a oceňují se tamní dobrovolníci.

Jak se žije občanskému sdružení v Česku, 
když se nyní bude měnit občanský zákoník?

Na podobu nového občanského zákoníku jsem 
moc zvědavý, nedávno jsem obdržel další návrh... ho-
voří se v něm stále o korporacích a ústavech... Už ně-
kdy před pěti, osmi lety jsme si říkali, že se hodně vě-
nujeme službám a že bychom možná měli být spíše 
společnost s ručením omezeným než občanské sdru-
žení. Ani obecně prospěšná společnost nemá velkou 
perspektivu, jde také o takovou umělou formu, kte-
rá možná zanikne nebo se přetransformuje. Právníci 
uvádějí, že nový občanský zákoník bude tak ohromná 
změna, že se většina z nich bude muset všechno učit 
znova, a možná právě proto tu změnu řada lidí ne-
chce. Bude tam totiž vše od našeho narození až po 
naši smrt nově upravené. Avšak je to nutné, stejně 
tak jako zákon o veřejné prospěšnosti. Polovina lidí 
by si ho velmi přála, druhá polovina by ho strašně ne-
chtěla. A oběma stranám rozumím.

Takže nyní čekáme na podobu nového občanské-
ho zákoníku, abychom teprve poté zjistili, co jednou 
budeme.

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV JIŘÍHO TOŠNERA
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Sleva 15 % na vybrané tituly pro členy 
AVPO

Nakladatelství Portál již několik let 
spolupracuje s Neziskovkami.cz, od 
r. 2011 nově také s Asociací veřejně pro-
spěšných organizací a nabízí zvýhodně-
ný nákup vybraných titulů ze své produk-
ce. Knihy jsou pečlivě voleny s ohledem 
na problematiku neziskových organizací, 
neboť i to je oblast, do níž může Portál 
zaměřením svých publikací přispět. Na-
bídka knih se mění vždy po roce.

Aktuální nabídku knih pro rok 2011 na-
jdete na webových stránkách www.
avpo.cz a objednat si je můžete e-mailem 
na adrese: neziskovky@neziskovky.cz.

O nakladatelství Portál
Nakladatelství Portál bylo založeno 
v roce 1990. Jeho publikační činnost po-
krývá široké spektrum oblastí. Odborné 
publikace a slovníky poskytují přehled 
poznatků a seznamují s novými trendy 
v oborech, jako je psychologie, psycho-
terapie, pedagogika, sociální práce, soci-
ologie, politologie, média a komunikace, 
antropologie, religionistika, manage-
ment. Značnou část produkce tvoří také 
populárně psychologická literatura, prak-
tické příručky pro rodiče a vychovatele, 
knihy her a námětů k rozvoji tvořivého 
myšlení a sociálních dovedností, příručky 
z oblasti zdravého životního stylu, příběhy 
a rozhovory se zajímavými osobnost-
mi. Velkému zájmu se dlouhodobě těší 
knihy pro děti – od říkadel pro nejmenší 
přes pohádky, písničky až po dobrodruž-
né příběhy.

Nakladatelství vydává rovněž časopisy 
Psychologie Dnes, Děti a my, Informato-
rium 3-8 a Rodina a škola.

Další součástí aktivit nakladatelství je 
pořádání odborných seminářů pro peda-
gogy a vychovatele (akreditace MŠMT) 
a kurzů pro rodiče. 

Portál provozuje síť tří vlastních knihku-
pectví v Praze a Brně a poskytuje i mož-
nost nákupu přes internet.

Portál patří mezi dvacet nakladatelství 
v České republice s více než 100 vyda-
nými tituly ročně.

Kontakty:
Portál, s.r.o., 
Klapkova 2, 1
82 00 Praha 8
Tel: 283 028 111
Fax: 283 028 112

E-mail: naklad@portal.cz
http://www.portal.cz

Knihkupectví Portál:
Praha 1, Jindřišská 30, tel. 224 213 415, 
knpraha@portal.cz

Praha 8, Klapkova 2, tel. 283 028 204, 
obchod@portal.cz

Brno, Dominikánské nám. 8, 
tel. 542 213 140, knbrno@portal.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Pourová, vedoucí marketingu
tel. 283 028 503, pourova@portal.cz

Představujeme
partnera AVPO a jeho služby

Představte se!
Jedním z bonusů členů AVPO je možnost prezentovat 
pořádanou akci v našem informačním servisu a na stránkách 
zpravodaje. 
Informace zasílejte poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé 
náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem AKCE) nebo 
e-mailem na adresu: pavlatova@neziskovky.cz
Vybrané projekty zveřejníme v kalendáři akcí.

Být, či nebýt 
členem Asociace 
veřejně 
prospěšných 
organizací - 
AVPO?
Myšlenka založit Asociaci veřejně 
prospěšných organizací vznikla 
na jaře minulého roku. Založena 
byla v červnu, první tři „rozjezdo-
vé“ měsíce absolvovala v posled-
ním čtvrtletí roku 2010. Po celou 
tuto dobu byly prováděny práce 
související se zázemím organiza-
ce, vytvářely se webové stránky 
a připravovala databáze členů. 
Na konci roku měla AVPO čtyři 
členy, v této chvíli má za sebou 
první měsíc fungování „na ostro“. 
Na konci ledna má členů 30. 

Asociace veřejně prospěšných organi-
zací (AVPO) sdružuje a podporuje nezis-
kové organizace, mezi jejichž hlavní prio-
rity patří transparentnost a profesionalita. 
Organizace, které mají zájem o členství 
v asociaci, o sobě musejí poskytnout 
údaje přesahující rámec současných 
zákonných povinností. Účelem tohoto 
opatření je jasně deklarovat transparent-
nost těchto organizací.

V AVPO se otevřeně hlásíme k úzké 
spolupráci s obecně prospěšnou společ-
ností Neziskovky.cz, kterou jsme ošetřili 
smlouvou o spolupráci. Důvodem je po-
třeba každé asociace mít silné servisní 
zázemí, aby mohla nabízet svým členům 
zajímavé výhody. Tu nám Neziskovky.cz 
mohou poskytnout. Chceme v co nej-
kratší době vytvořit funkční asociaci, kte-
rá má pro své členy smysl a přináší jim 
něco navíc. Při plánování jsme se snaži-
li zůstat „na zemi“ a nedávat si zbytečně 
nadsazené cíle. Rádi bychom tak měli 
v polovině letošního roku 50 členů a do 
konce roku 75 členských organizací. Bu-
deme rádi, pokud se v AVPO sejdou ne-
ziskové organizace, pro které je důležitá 
jejich transparentnost, jejich rozvoj a je-

jich vize počítá s fungováním i za deset, 
patnáct let.

AVPO má i své kritiky, kteří se nám 
snaží podsunout, že nám jde především 
o vytvoření určité „elity“ neziskových or-
ganizací. O založení AVPO rozhodovali 
členové správních rad dvou organizací, 
tedy 12 lidí, z nichž má většina dlouho-
letou zkušenost s fungováním nezisko-
vého sektoru v ČR. Rozhodnutí o zalo-
žení AVPO reagovalo na potřebu jiných 
neziskových organizací, dárců, studentů 
a dalších segmentů široké veřejnosti, 
kteří mají problém na jednom místě do-
hledat transparentní data o neziskových 
subjektech. Pokud by takové místo v Čes-
ké republice existovalo, pravděpodobně 
by AVPO nevznikla tak rychle. Rozhodně 
mezi důvody k založení asociace nebyl 
pokus vytvoření skupiny „těch lepších“ 
neziskovek. AVPO přináší nabídku, kte-
rou organizace mohou a nemusí využít. 
Pravdou je, že v budoucnu se mohou ob-
jevit dárci, kteří se rozhodnou „odměnit“ 
při svých donátorských aktivitách právě 
ty organizace, pro které je transparent-
nost jednou z prioritních hodnot a které 
si daly tu práci svoji transparentnost ak-
tivně propagovat.

V nejbližších dnech a týdnech čeká 
AVPO intenzivní práce na doladění funkč-
nosti webových stránek včetně databá-
ze členů, která je napojená na katalog 
neziskových organizací Neziskovek.cz. 
Šanci poskytnout o sobě transparent-
ní data tak mají i neziskové organizace, 
které nechtějí čerpat výhody vyplývající 
z členství v AVPO. Dokončuje se také 
společný plán akcí ve spolupráci s Ne-
ziskovkami.cz, který bude zaměřen na té-
matiku lobbingu. AVPO se s Neziskovka-
mi.cz podílí i na přípravě nových projektů 
zaměřených na rozvoj kultury dárcovství 
a mecenášství v české společnosti. A sa-
mozřejmě se bude AVPO věnovat změ-
nám v legislativě ovlivňující fungování 
neziskového sektoru. 

Podrobnější informace o Asociaci 
veřejně prospěšných organizací včet-
ně všech povinností a výhod jejích 
členů naleznete na webové stránce 
www.avpo.cz. 

MAREK ŠEDIVÝ, PREZIDENT AVPO. 

Na internetových stránkách Rady 
vlády pro nestátní neziskové organi-
zace byly v průběhu ledna zveřejněny 
tyto informace: 

- Článek o povinnosti příjemců stát-
ních dotací z řad NNO vést od roku 2011 
podvojné účetnictví (http://www.vlada.
cz/cz/ppov/rnno/aktuality/podvojne-u-
cetnictvi-80277/) 

- Informace o stavu plnění priorit 
a opatření, uvedených ve strategické 
části Zhodnocení koncepce podpory roz-
voje neziskového sektoru (http://www.
vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/
informace-o-stavu-plneni-priorit-a-opatre-

ni--uvedenych-ve-strategicke-casti-zhod-
noceni-koncepce-podpory-rozvoje-nezis-
koveho-sektoru-80319/) 

- Hodnotící informace o činnosti na-
dací - příjemců příspěvku z Nadačního 
investičního fondu v roce 2009 (http://
www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/doku-
menty/nif-2009-80321/) 

- Rozbor financování nestátních nezis-
kových organizací z veřejných rozpočtů 
v roce 2009 (http://www.vlada.cz/cz/
ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financo-
vani-nestatnich-neziskovych-organizaci-
80324/)

Aktuálně z Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/podvojne-ucetnictvi-80277/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/informace-o-stavu-plneni-priorit-a-opatreni--uvedenych-ve-strategicke-casti-zhodnoceni-koncepce-podpory-rozvoje-neziskoveho-sektoru-80319/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/informace-o-stavu-plneni-priorit-a-opatreni--uvedenych-ve-strategicke-casti-zhodnoceni-koncepce-podpory-rozvoje-neziskoveho-sektoru-80319/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2009-80321/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-80324/
http://www.avpo.cz
http://www.avpo.cz
mailto:neziskovky@neziskovky.cz
mailto:naklad@portal.cz
http://www.portal.cz
mailto:knpraha@portal.cz
mailto:obchod@portal.cz
mailto:knbrno@portal.cz
mailto:pourova@portal.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.avpo.cz
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/doku-menty/nif-2009-80321/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/doku-menty/nif-2009-80321/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/doku-menty/nif-2009-80321/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/doku-menty/nif-2009-80321/


11SVĚT NEZISKOVEK 2 / 2011

Můžete se přihlásit 
do „neziskového“ 
projektu KPMG
Do konce února se mají nezisko-
vé organizace možnost přihlá-
sit do ojedinělého vzdělávacího 
programu ROK společně – KROK 
dopředu, který vyhlašuje již po-
třetí společnost KPMG Česká re-
publika. 

Pracovníkům vybraných neziskových 
organizací se budou v příštích měsících 
věnovat konzultanti a odborníci společ-
nosti KPMG Česká republika a předávat 
jim své zkušenosti například s finančním 
řízením organizace, účetnictvím či mar-
ketingem. V rámci vzdělávacího cyklu 
budou pracovníci neziskových organi-
zací plnit zadané úkoly. Na základě je-
jich úspěšného zvládnutí pak z finalistů 
vyberou zaměstnanci KPMG Česká re-
publika v celofiremním hlasování jednu 
neziskovou organizaci, se kterou naváží 
roční užší spolupráci.

Partnerem projektu je obecně pro-
spěšná organizace Neziskovky.cz, jejíž 
pracovníci mimo jiné pomáhají s realiza-
cí výběrového řízení na účastníky vzdělá-
vacího programu.

V předchozích ročnících se vítězem 
staly Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, o. s. – Klub Klubíč-
ko Beroun a Asociace pomáhající lidem 
s autismem – APLA Praha, Střední Če-
chy, o.s. S oběma navázala společnost 
KPMG Česká republika oboustranně pří-
nosnou spolupráci.

„O prospěšnosti tohoto projektu jsme 
byli přesvědčeni od samého počátku, 
velmi pozitivně nás ale překvapil přístup 

většiny našich zaměstnanců, kteří se 
do něj aktivně zapojili,“ uvedl Pavel Zá-
vitkovský, partner ze společnosti KPMG 
Česká republika. „Jsme proto rádi, že 
můžeme v nastoupené cestě pokračo-
vat a poskytnout svou pomoc dalším ne-
ziskovým organizacím.“ 

„Díky konzultacím a seminářům vede-
ných odborníky z KPMG Česká repub-
lika jsme nastartovali řadu užitečných 
změn,“ říká ke vzájemné spolupráci Ale-
na Pecková, ředitelka Integračního cent-
ra KLUBíčko Beroun. „Přínosem pro nás 
bylo i otevření dalších možností pro pre-
zentaci naší práce a finanční dary, za něž 
jsme pro své klienty vybudovali tři nové 
pokoje. Rádi vzpomínáme na dobrovol-
nické dny, kdy nám pracovníci KPMG 
pomáhali přímo v našem centru. Osob-
ní přístup pracovníků KPMG velmi oce-
ňuji.“

„Za sebou nyní máme první konzul-
tace ve věci managementu řízení, fi-
nančního auditu a personalistiky a spo-
lupracujeme na překladech odborných 
zahraničních textů a na právních roz-
borech situací, které nastávají v oblasti 
péče o děti s autismem,“ dodává k pro-
jektu Ing. Magdalena Čáslavská, výkon-
ná ředitelka Asociace pomáhající lidem 
s autismem – APLA Praha, Střední Če-
chy, o.s. „Propojení neziskového sektoru 
s tím komerčním nejen finanční spoluú-
častí projektů je skvělý nápad.“

Více informací o podmínkách účasti 
v projektu a přihlášku lze najít na http://
www.kpmg.com/CZ/cs/WhoWeAre/
CorporateCitizenship/Year-together/
Stranky/default.aspx 

KLÁRA TICHÁ, KPMG ČESKÁ REPUBLIKA

ILUSTRAČNÍ FOTO: KPMG

KONTAKT 
PRO DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY:
HANA PRCHALOVÁ

NEZISKOVKY.CZ

E-MAIL:KPMG@NEZISKOVKY.CZ

TEL.: 224 239 876, MOBIL: 725 800 242

Siemens Fond 
pomoci podporuje 
rozvoj neziskových 
organizací
Charitativní projekt společnosti 
Siemens Fond pomoci podporuje 
neziskové organizace již od roku 
2004. Každý měsíc nezávislá ko-
mise složená z odborníků 
z neziskového sektoru vybere 1 až 
4 projekty, mezi které rozdělí 
100 000 korun. Od srpna 2010 mo-
hou neziskové organizace navíc 
žádat kromě materiální pomoci 
i o příspěvek na služby. 

V prvních šesti letech fungování gran-
tového řízení měly šanci projekty, které 
byly zaměřeny výhradně na materiální 
pomoc. Od srpna 2010 došlo k zásad-
ním změnám pravidel. Na materiální po-
moc mohou neziskové organizace samo-

zřejmě žádat i nadále, ale mnohem větší 
šanci na podporu mají nyní projekty, kte-
ré pomáhají organizaci zajistit do bu-
doucna „přežití“. Siemens Fond pomoci 
chce podpořit hlavně organizace, které 
mají dlouhodobé strategické plány, pře-
mýšlejí do budoucna a aktivně se snaží 
o profesionálnější způsob vedení organi-
zace. V grantovém řízení není sice mož-
né žádat o platy pro zaměstnance, ale 
uvítáme projekty zaměřené na vzdělává-
ní zaměstnanců, koučing, školení mana-
žerských dovedností, ale i projekty zajiš-
ťující samostatnost klientů, projekty na 
snížení nákladů organizace apod. Uzá-
věrka grantového řízení je vždy posled-
ní den v každém měsíci. Více informací 
a Siemens Fond pomoci naleznete na 
www.siemens.cz/fondpomoci. 

KAROLÍNA KŘÍŽENECKÁ, SIEMENS, S.R.O. 

Předesílám, že nejsem 
právník, a ačkoli mě svět právních pojmů a lo-
giky připadá svým způsobem fascinující, ne-
myslím si, že bych byl někdy schopen do něj 
hlouběji proniknout. Můj zájem o právo je po-
vahy řekněme filosofické. Právě proto mě ale 
dění kolem návrhu nového občanského záko-
níku zajímá. Jde přece o jeden ze základních 
pilířů našeho právního řádu, který ovlivňuje ži-
vot každého z nás, a proto příprava jeho nové 
verze otevírá řadu principiálních otázek. 

O potřebě vytvoření nového občanské-
ho zákoníku, který by nahradil ten stávající 
z roku 1964, se u nás hovoří už od počátku 
devadesátých let minulého století. Již několi-
krát podobné iniciativy vyzněly do ztracena, 
přesto se tentokrát ministr Pospíšil tváří, že to 
s návrhem myslí smrtelně vážně. 

V preambuli našeho současného občan-
ského zákoníku jsme si dříve mohli mimo jiné 
přečíst, že měl „sloužit k upevnění socialistic-
kých, ekonomických a jiných společenských 
vztahů“ a k „překonávání přežitků ve vědomí 

lidí“, aby tak pomohl „vytvořit předpoklady 
pro přeměnu socialistických vztahů ve vztahy 
komunistické“. Novely tohoto zákoníku sice 
dnes již počítáme na desítky, jeho základní filo-
sofii však nelze zcela zahladit. Snaha detailně 
upravovat všechny skutečnosti, které mohou 
v lidském životě nastat a regulovat tak celou 
naši existenci, z něj vyčnívá stále.

Je tedy očividné, že současný stav je 
nedůstojným provizoriem, pro které by 
v prostředí moderního právního státu ne-
mělo být místo. Nový zákoník postavený na 
demokratických principech nám prý přine-
se více svobody. Budeme si moci dělat více-
méně co chceme, ale pokud se něco přihodí, 
budeme muset být připraveni nést důsledky 
svého chování. Taková slova znějí demokra-
ticky smýšlejícím lidem sympaticky, jen si 
nejsem jistý, jestli tomuto přístupu odpoví-
dá norma, která má přes 500 stran a více 
než 3000 paragrafů. A když už jsme u té de-
mokratičnosti, nemohu se zbavit myšlenky, 
že může být legislativnímu procesu vlastně 

na škodu, pokud je aplikována bez rozvahy 
a v nesprávnou dobu. Veřejné připomínko-
vání návrhu zákoníku, ke kterému vybízí pan 
ministr Pospíšil, bezesporu demokratické je. 
Zákoník se přece bude týkat nás všech a kaž-
dý by tedy měl mít právo vyjádřit svůj názor. 
Myslím, že pro tentokrát můžeme klidně po-
minout, že žijeme v zemi, kde se každý večer 
schází v restauračních zařízeních tisíce fun-
dovaných odborníků, kteří přesně vědí, jak 
by měl být trénován národní fotbalový tým, 
o podobných pivních ministrech vnitra, spra-
vedlnosti či financí ani nemluvě. Připomínky 
lidových mudrlantů totiž návrhu vaz nezlomí. 
Jsou většinou scestné a jejich autoři budou 
svou nedoceněnost dávat najevo jen v kru-
hu svých stolních společností, maximálně 
pošlou ublížené e-maily několika úředníkům. 
Horší může být, pokud se do návrhu pustí 
různé zájmové skupiny (toto slovní spojení 
nemíním apriori nijak pejorativně), které mají 
určitý vliv a dokážou pro své zájmy příležitost-
ně zmobilizovat i nezanedbatelnou část ve-

řejnosti. Co takové turbulence mohou udělat 
s našimi, již tak dost nevyzpytatelnými záko-
nodárci by pak vydalo na samostatnou úva-
hu. Může to skončit jalovou snahou vyhovět 
všem, nebo si alespoň nikoho podstatným 
způsobem nerozházet. Výsledkem čehož ne-
může být nic jiného než další legislativní pas-
kvil, se kterým budeme muset možná dlouhá 
léta žít.

Podtrženo sečteno, ohledně nového ob-
čanského zakoníku ve mně převládají spíše 
obavy nad nadějemi, obavy, které dospíva-
jí až k pochybnostem, zda je v naší společ-
nosti vůbec možné, aby tu byla takto široká 
a takto zásadní právní norma v nějaké racio-
nální podobě schválena. Jedno oblíbené rče-
ní nás umravňuje konstatováním, že prý kaž-
dý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, 
a možná by se dalo vztáhnout i na zákony. 
Ukáže se tedy, že si nezasloužíme žít v mo-
derním právním státě?

AM

• 10 jednodenních až třídenním modulů – 120 výukových hodin
• jedenkrát až dvakrát měsíčně

• vypracování a prezentace případové studie

Naučíte se:
• strategicky řídit organizaci
• projektové a fi nanční řízení

• legislativu
• efektivně komunikovat a vést lidi

• marketing a PR
• efektivně se rozhodovat a řídit změny

Uzávěrka přihlášek na nový rekvalifi kační kurz 
Manažer příspěvkové a neziskové organizace již za pár dní 

- 7. února 2011

Uzávěrkak  přihlášekvěrka při na nový rekvalifi kační kurz 
Manažer příspěvkové a neziskové organizace již za pár dníer příspěvkové a neziskové orga

Nezapomeňte se přihlásit!

Účastnický poplatek 24 600,- Kč (včetně DPH)
Podrobnosti, termíny a přihlášku najedete 

na www.neziskovky.cz v sekci vzdělávání – rekvalifi kace.
E-mail: vzdelavani@neziskovky.cz, tel.: 224 239 876, mobil: 603 502 648

Občanský zákoník. Přes obtíže ke hvězdám?

http://www.kpmg.com/CZ/cs/WhoWeAre/CorporateCitizenship/Year-together/Stranky/default.aspx
mailto:E-MAIL:KPMG@NEZISKOVKY.CZ
http://www.siemens.cz/fondpomoci
http://www.neziskovky.cz
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
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Daňové zákony 
v úplném znění 
k 1. 1. 2011 
s přehledy změn 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)

Přináší aktuální znění všech důleži-
tých daňových zákonů s vyznačením 
změn, které platí pro rok 2011 (např. 

rozsáhlá no-
velizace záko-
na o daních 
z příjmů a zá-
kona o DPH). 
Součástí jsou 
i všeobec-
né doplňují-
cí informace 
vycházející 
z údajů o prů-

měrné mzdě (minimální výše záloh hra-
zená osobami samostatně výdělečně 
činnými, maximální vyměřovací zákla-
dy pro pojistné na veřejnoprávní pojiš-
tění).

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

Lobbing 
v moderních 
demokra-
ciích

Regulace 
lobbingu, 
Typolo-
gie, formy 
a funkce 
zájmových 

skupin, Pluralismus a neokorpo-
rativismus
DOC. PHDR. KAREL B. MÜLLER, PH.D., ING. 
ŠÁRKA LABOUTKOVÁ, PH.D., BC. ET ING. PETR 
VYMĚTAL (NAKLADATELSTVÍ GRADA)

„Jak ukazují mnohé průzkumy veřej-
ného mínění, i dnes převládá názor, že 
lobbování je něco nelegitimního,“ uvá-
dí v úvodním slovu publikace Karel B. 
Müller. „I když se situace pomalu mění, 
skutečnost v ČR je taková, že se profe-
sionální lobbisté často skrývají za jiná 
povolání.“
Ačkoli je lobbing veřejností nazírán jako 
něco podezřelého, jedná se o běžnou 
součást fungování liberálních demo-
kracií, která přináší celé společnosti jak 
řadu výhod, tak i potenciálních problé-
mů. Velmi úzce je spojen s problema-
tikou reprezentace zájmů, se zájmový-
mi skupinami a fungováním občanské 
společnosti. Kniha Lobbing v moder-
ních demokraciích osvětluje roli lobbin-
gu jako jedné z možných legitimních 
a legálních technik prosazování vlivu 
v moderních demokraciích. Zabývá se 
popisem lobbistické praxe ve vybra-
ných kontextech. Publikace je určena 
zejména studentům humanitních a so-
ciálně vědních oborů, odborným pra-
covníkům, pracovníkům veřejné sprá-
vy, lidem zaměstnaným ve veřejném, 
firemním i neziskovém sektoru.

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

Antropologie
Teorie 
člověka 
a kultury
VÁCLAV SOUKUP 
(NAKLADATELSTVÍ 
PORTÁL)
Kniha navazuje 
na předchozí 
publikaci Pře-
hled antropo-

logických teorií kultury. Nabízí přehled 

nejvýznamnějších antropologických 
koncepcí kultury a jejich základních 
pojmů a modelů. Nové vydání je rozší-
řeno o kapitoly týkající se postmoderní 
antropologie, kulturálních studií, kultu-
rologie a současných trendů v sociální 
a kulturní antropologii.

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

Sociální 
ekonomika  
MARIE 
DOHNALOVÁ, 
LADISLAV PRŮŠA 
A KOLEKTIV 
(NAKLADATELSTVÍ 
WOLTERS KLUWER 
ČR)
Kniha definuje 
sociální ekono-

miku a sociální podniky s použitím za-
hraničních přístupů i se znalostí české 
reality. Autoři věnují stěžejní pozornost 
problematice sociálních služeb a je-
jich poskytování obecně prospěšnými 
společnostmi jako českými sociálními 
podniky. Zatímco v zahraničí je soci-
ální ekonomika předmětem výzkumů 
a tématem četných publikací, v České 
republice doposud není koncept sociál-
ní ekonomiky přijat. Tím kniha otevírá 
nové téma a poskytuje vstupní prostor 
pro odbornou diskusi i praktické aktivity.

Členové AVPO mohou na tuto publika-
ci uplatnit slevu 15 %. Více informací 
na adrese www.neziskovky.cz a www.
avpo.cz.
Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového 
nádraží 6, 130 00 Praha 3.
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