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ze světa
neziskovek
Okolo nezisko-
vek se pořád něco 
děje. Pokud 
vás zajímá, co se stalo na konci 
roku 2013, pak si nenechte ujít 
rubriku Ze světa neziskovek.
str. 2-3

Když nejsou peníze,
pomůže nápad. 
O tom, že dobrý nápad dokáže 
převálcovat i megalomanské 
strategie, vás v zajímavém rozho-
voru přesvědčí Marek 
Džiuba – kreativec a 
zakladatel společnosti 
Friend´s Factory. Ta 
letos přichází s oje-
dinělým projektem 
pro neziskové orga-
nizace zabývající se 
pomocí pacientům 
s onkologickým 
onemocněním.  
str. 4-5

Vernisáž výstavy
Rané péče EDA
Organizace Raná péče EDA 
v prosinci předchozího roku 
vernisáží zahájila výstavu ,,Jsme 
tu, i když nevidíme“. Pracovnice 
Neziskovek.cz Karolína Fialová 
a Bára Kopencová si akci nene-
chaly ujít. Jaká byla, se můžete 
dozvědět v jejich reportáži. 
str. 8

 Milí čtenáři, ze všech stran vám jistě přejí vše po-
zitivní, co jen lze přát do nového roku 2014. Přistálo 
mi jedno takové přání v mobilu. Bzzzz! Bzzzz! Jsem 
tady... Nový rok! I když to už platí více než týden, 
bylo tak kreativní, až jsem neodolal a podělil se. I u 
nás „odpočati“ po obvyklém maratonu konce roku, 
se těšíme na ten následující. A věřte mi, je na co! 
Sledujte Svět NEZISKOVEK a náš web. Čekají nás 

zajímavé akce, zajímavá setkání, prostě opět další 
nabitý rok činnostmi i zprávami. Věřím, že profesi-
onálně fungující neziskové organizace budou stále 
více přijímány veřejností. Naším úkolem je i nadále 
ukazovat cestu, přinášet inspiraci. Možná i po 
pročtení lednového zpravodaje zjistíte něco nového, 
získáte motivaci, chuť měnit. 
 Víte například, co to jsou Srdcerváči? A nebo, 
když budete uvažovat o tom, kam zajít v Praze, 
nevynechejte Novoměstskou radnici v Praze 2. Co 
tam? To vám prozradí reportáž Barbory Kopencové 
a Karolíny Fialové. Zakladatel Friends‘ Factory 
Marek Džiuba věří, že neziskové organizaci místo 
billboardů víc prospěje osobitý nápad. Že by třeba 
OnkoRobot?  
 Bzzzz! Bzzzz! Jsme tady… 

svět neZiskoVek!/Jiří Kučera

editorial

Návod: Jak si udělat 
každý den lepší nejen v roce 2014?

přejeme fajn rok 2014!
neziskovky.cz

1.udelej si seznam
2. dobre jez
3. zasmej se

4. mysli
5. zase ne moc

6. dej si caj, kafe nebo tak neco
7. udelej na sebe oblicej

8. seznam se s nekym
9. dokonci neco

10. A podívej se na www.neziskovky.cz
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Ze sVěta
neZisko-
Vek

 V úterý bylo v Národním 
památníku na Vítkově oceně-
no deset příběhů ze šesti set 
přihlášených. Příběhy 20. století 
se tak staly největší dokumenta-
ristickou soutěží v ČR. Vítězným 
se stal příběh dívky, která se v 
koncentračním táboře Osvětim 
zamilovala a po válce si vyvo-
leného vzala. Zpracovala ho 
osmadvacetiletá Tereza Tomášo-
vá z Prahy.
 Od 1. června do 10. listopadu 
2013 mohli soutěžící přihlá-
sit svůj příspěvek. Ten musel 
obsahovat celoživotní svědectví 
pamětníka v audiu nebo videu, 
textově zpracované vyprávění a 
digitalizované fotografie.  Vítěze 
zvolila porota složená z předních 
českých novinářů Adama Drdy, 
Roberta Čásenského, Ondřeje 
Tolara, Daniela Rause a ředitele 
vývoje pořadů České televize 
Jana Maxy.
 Na celou výsledkovou listinu 
se můžete podívat na interneto-
vých stránkách www.pribehy-
20stoleti.cz.

Zdroj: Post Bellum

 V rámci projektu „Dlouho-
dobé zaměstnanecké sbírky 
ve ŠKODA AUTO“ zahájila 
ŠKODA AUTO spolupráci s pěti 
neziskovými organizacemi, mezi 
nimiž je také Sdružení Linka 
bezpečí. Tato spolupráce má 
za cíl rozšířit aktivity ŠKODA 
AUTO v oblasti společenské 
odpovědnosti a umožnit za-
městnancům se do nich aktivně 
zapojit.
 Zaměstnanecké sbírky mají 
také posílit dlouhodobé vztahy 
mezi ŠKODA AUTO a nezisko-
vým sektorem. Vybrané nezisko-
vé organizace naplňují priority 

této firmy v oblasti společenské 
odpovědnosti týkající se do-
pravní bezpečnosti, přístupu ke 
vzdělávání, pomoci dětem nebo 
mobilitě bez bariér a vzešly z 
hlasování, kterého se zúčastnilo 
přes 12 tisíc zaměstnanců ŠKO-
DA AUTO.
 Tato spolupráce bude trvat 
až do konce roku 2015 a částku, 
kterou vyberou zaměstnanci, 
navýší ŠKODA AUTO na dvoj-
násobek.

Zdroj: Sdružení Linka bezpečí 

 Již tradičně uspořádala 
KPMG Česká republika celofi-
remní vánoční sbírku pro svého 
partnera v projektu ROK společ-
ně – KROK dopředu. Na pomoc 
Centru Kaňka letos zaměstnanci 
vybrali 111 100 korun, firma 
pak tuto částku zdvojnásobila na 
celkových 222 200 korun. Šek 
na obnos, který pomůže zaplatit 
velmi drahý rehabilitační pří-
stroj, předal Ireně Lintnerové, 
ředitelce Centra Kaňka, na fi-
remním vánočním večírku řídící 
partner KPMG Česká republika 
Jan Žůrek spolu s partnerem 
odpovědným za CSR Pavlem 
Závitkovským. Děti z Kaňky po-
děkovaly svým několika cenami 
ověnčeným tancem Waka Duo.
 Ve druhém prosincovém 
týdnu pak měli zaměstnanci 
KPMG Česká republika možnost 

nakoupit drobné dárky pro své 
blízké na vánočním jarmarku 
chráněných dílen, který se konal 
přímo v prostorách pražské kan-
celáře společnosti. Spřátelené 
chráněné dílny a další neziskové 
organizace za své výrobky utržily 
celkem přes 50 000 korun.

Zdroj: KPMG Česká republika

 První ročník originálního 
fundraisingového projektu, po-
řádaného Nadačním fondem pro 
podporu zaměstnávání zdravotně 
postižených, s názvem Srdcerváči 
slaví úspěch a naplňuje tak svůj 
smělý cíl vylepšovat komplexně 
situaci handicapovaných na trhu 
práce. Originální dárky a zážitky, 
dostupné během tří měsíců ve spe-
ciálním e-shopu, pomohly spolu se 
zajímavě pojatou osvětovou kam-
paní nashromáždit prostředky ve 
výši 354 220 korun. Kromě těchto 
finančních prostředků úspěšné 
uchazeče podpoří také společnost 
Vodafone. Formou iniciativy 
Handicamp rozdá balíčky teleko-
munikačních služeb. Na začátku 
prosince byly pobídky rozděleny 
žadatelům v grantovém programu 
a všude, kam se dostaly, pomohou 
vylepšit podmínky pro smyslupl-
nou práci zdravotně postižených.
 Dárky a zážitky z on-line kata-
logu představoval veřejnosti tým 

pěti Srdcerváčů, jinak úspěšně pra-
cujících osob s různorodým han-
dicapem (jejich profily najdete na 
internetových stránkách projektu: 
www.srdcervaci.cz). Nadačnímu 
týmu se podařilo úspěšně oslovit 
celkem 175 dárců a nashromáždit 
1314 dárků a 476 druhů zážitků. 
Jen samotné zážitky udělaly radost 
534 lidem. Projekt oslovil 
i několik slavných osobností, které 
jej podpořily mediálně nebo přímo, 
například namluvením znělky. 
Věnovali také řadu skutečně spe-
ciálních dárků, které byly draženy 
prostřednictvím aukčního portálu 
Aukro. Trhákem se stala například 
podepsaná hokejka Jaromíra 
Jágra, ukulele Tomáše Kluse nebo 
tričko Usaina Bolta. 
 Získané prostředky byly na za-
čátku prosince rozděleny mezi šest 
organizací. Do grantového řízení 
prošlo na základě kritérií deset 
žadatelů, prostředky byly rozděle-
ny šesti z nich. Podpora mířila 
k zajištění některých materiálních 
nákladů nutných  k vytvoření lep-
ších podmínek pro práci handica-
povaných. Výraznou částkou bylo 
také podpořeno rozšíření výroby 
u OSVČ se zdravotním postiže-
ním. Projekt tak splnil svůj záměr 
podpořit nejen komerční a nezis-
kové organizace, ale i podnikatel-
ské záměry osob s handicapem, 
mířících jak k rozvoji jejich vlastní 
samostatnosti, tak k aktivnímu 
budování budoucích míst pro 
handicapované zaměstnance.

Zdroj: Nadační fond 
pro podporu zaměstnávání 

zdravotně postižených

Vánoční jarmark potěšil zaměstnance KPMG.  foto: kpmG českárepublika

byli vyhlášeni 
vítězové soutěže 
Příběhy 20. století

Škoda auto zahájila 
dlouhodobou podporu 
linky bezpečí

předvánoční 
atmosféru zpříjemnila 
pomoc dětem 
s postižením

pilotní ročník 
originálního projektu 
Srdcerváči podpoří 
hned několik 
organizací
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 Prostředky z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměst-
nanost jsou již z 95 % vyčerpané. 
Od roku 2007 podpořily téměř 
1,5 milionu lidí ve více než pěti 
tisících projektech. Tato a další 
čísla dnes zazněla na konferenci 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí, které OP LZZ administru-
je.
Lidé, jejich rozvoj, vzdělání a 
začleňování do společnosti byli 
v rámci jednotlivých projektů 
podpořeni částkou 51,2 miliardy 
korun. Nejvíce, 19,3 miliardy 
korun, šlo na projekty zaměřené 
na zlepšování přístupu k za-
městnání a prevenci nezaměst-
nanosti. Projekty se zaměřovaly 
především na absolventy, lidi po 
padesátce, rodiče po rodičovské 
dovolené nebo osoby s handica-
pem. Přes 13 miliard korun bylo 
využito na projekty podporující 
sociální služby a sociální začle-
ňování. Ty pomáhají jak jed-
notlivcům, tak celé společnosti. 
Třetí velkou oblast tvoří projekty 
specializující se na další vzdělá-
vání zaměstnanců a zaměstnava-
telů, ty využily téměř 13 miliard 
korun. Součástí OP LZZ je i 
zvyšování kvality veřejné správy 
a veřejných služeb. Celkem bylo 
do zefektivnění chodu úřadů 
a zvyšování kvality veřejných 
služeb investováno pět miliard 
korun. Na miliardu korun vyšly 
projekty směřující k posilování 
mezinárodní spolupráce, inova-
tivnosti a partnerství. 
Prostředky programu podpořil 
1 460 000 lidí různého věku 
i vzdělání. 
Řada projektů již byla ukončena, 
mnohé ale poběží až do roku 
2015. Tečka za jedním z progra-
mů, financovaných z Evropské-
ho sociálního fondu, ještě nebyla 
učiněna a už se rozbíhá program 
nový, který plynule naváže na 
ten předcházející. Operační 
program Zaměstnanost v letech 

2014 až 2020 zachovává, a ně-
kde i rozšiřuje, rozsah zaměření 
oblastí, jako je tomu v součas-
ném období. Díky úspěšnosti 
předcházejícího programu na 
něj uvolní Evropská unie o 12 
miliard korun více. Přibližně lze 
tedy počítat s částkou 69 miliard 
korun. 
Zdroj: Petr Sulek, tiskový mluvčí 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí v ČR, prostřednictvím Ma-
ther Public Relations, s.r.o.

 Tříkrálová sbírka Diecézní 
charity České Budějovice se 
uskuteční ve dnech od 6. 1. 2014 
do 10. 1. 2014. Koledníci budou 
koledovat zpravidla navečer po 
16. hodině. 
Výtěžek této sbírky je určen na 
pomoc nemocným, handicapo-
vaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a jiným ptřeb-
ným skupinám lidí, a to přede-
vším v regionech, kde se sbírka 
koná. Například v Českobudějo-
vické diecézi se z výnosu sbírky 
zaplatí stávající sociální projek-
ty, které slouží zejména nemoc-
ným na Oddělení následné péče, 
dále pak dětem a mládeži ze 
sociálně slabých rodin 
a seniorům, kteří se potýkají 
s těžkostmi stáří. Vykoledované 
peníze poslouží také na podporu 
a rozvoj Poradny pro cizince 
a migranty.
Osobité kouzlo této sbírky a to, 
co ji odlišuje od jiných sbírek, 
je způsob získávání prostředků, 
tedy koledování, a to v duchu 
motta sbírky: „Pomozme lidem 
v nouzi“.
Více se o Tříkrálové sbírce, 
která bude probíhat v několika 
českých městech ve dnech 1. až 
14. ledna, můžete dozvědět na 
internetových stránkách www.
trikralovasbirka.cz. 

Zdroj: Dobrovolnické centrum 
při Diecézní charitě 

České Budějovice

Ceny Gypsy Spirit 2013 
v české republice byly rozdány

 Dne 10. prosince 2013 při příležitosti Mezinárodního dne lidských 
práv se po třech letech uskutečnilo předávání cen Gypsy Spirit 2013 
v České republice. Realizátory byly Nadace Michaela Kocába a Ote-
vřená společnost, o.p.s.

Ocenění Gypsy Spirit 2013 obdrželi:
V 1. kategorii  - Ocenění pro nevládní organizaci - Romodrom, o. s.

Ve 2. kategorii - Ocenění pro společnost/firmu -
Salesiánské středisko Štěpána Trochty, (dům dětí a mládeže) Teplice

Ve 3. kategorii - Ocenění pro obec/město - Město Kadaň 

Ve 4. kategorii - Ocenění pro jednotlivce - Emil Cina

V 5. kategorii - Čin roku - Irena Drevňáková 

V 6. kategorii - Speciální ocenění poroty Gypsy Spirit média - 
František Kostlán (Romea)

Letošní ročník se konal pod záštitou Veřejného ochránce práv 
JUDr. Pavla Varvařovského a Dagmar Havlové. 

Zdroj: 2media.cz

Mezi ctěnými hosty Gypsy Spirit 2013 v České republice 
byla TAťáNA FiSchEROVá. foto: 2media.cz

operační program 
Lidské zdroje 
a zaměstnanost 
se chýlí ke konci, 
naváže na něj 
program nový

Diecézní charita 
České Budějovice 
pořádá 
tříkrálovou sbírku

www.neziskovky.cz


ŘÍZENÍ A VEDENÍ
soCiální firma V praXi aneb 
jakÝ problÉm ŘeŠíte VY? 23. 1. 
2014
Provozujete sociální firmu a řešíte 
nejrůznější situace, se kterými si 
nevíte rady? Na kurzu se na ně budete 
moct podívat z jiného úhlu. Získáte 
odbornou zpětnou vazbu i podněty 
od účastníků ze stejné oblasti. Řešení 
bude pak daleko snadnější. A ve firmě 
to půjde lépe a radostněji. 
Více informací: http://www.
neziskovky.cz/kurzy/index.ph-
p?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=548.
lektor: simona baGaroVá

nadŘíZení a podŘíZení –
komunikaCe s respektem 
27. 1. 2014
Kurz Vám pomůže ujasnit si proble-
matická místa mezilidských vztahů 
se zřetelem ke komunikační rovině 
nadřízený - podřízený. Dozvíte se, 
jak interpretovat neverbální signály, 
díky nimž můžeme dešifrovat mnohé 
postoje, které se protistrana snaží 
utajit, zaměříme se na konflikt, jeho 
podstatu, řešení i prevenci před jeho 
rozvinutím. Vyzkoušíte si základní 
pravidla asertivního jednání, zjistíte, 
jak se dá jednat v krizových situacích, 
které mohou během komunikace 
s podřízenými nastat. Dozvíte se, 
na jakých principech fungují dobře 
organizované týmy a jaké jsou stinné 
stránky osobnosti nadřízených, kte-
rým je lépe se vyhnout. Získáte tipy, 
jak vést konstruktivní kritiku či být 
aktivně naslouchajícím partnerem, 
který dialog dokáže vést přínosným 
směrem a umí si se svými podříze-
nými vybudovat vztah založený na 
respektu.
Více informací: http://www.
neziskovky.cz/kurzy/index.ph-
p?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=552.
lektor: milada ZáborCoVá

FuNDRAiSiNG, 
MARKETiNG A PR.
plánoVání a realiZaCe 
občanskÝCh kampaní  
21. 1. 2014
Veřejně se angažujete, ale efekt není 
takový, jaký byste si přáli? Zlepšete 
účinek svých kampaní důkladnějším 
plánováním a profesionálnější reali-
zací. Získejte větší jistotu při uskuteč-
ňování vašich lokálních i celostátních 
občanských aktivit.
Více informací: http://www.
neziskovky.cz/kurzy/index.ph-

p?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=547.
lektor: petr maChálek

ÚspěŠnÉ telefonoVání - 
NAVAŽTE SKUTEČNÉ SPOJENÍ SE 
sVÝmi klientY   
29. 1. 2014
Telefon může být účinným nástrojem 
na cestě k úspěchu. Naučte se ho 
používat! Na kurzu se dozvíte, jaký je 
rozdíl mezi aktivním a pasivním volá-
ním a získáte návod, jak vést efektivní 
hovor s klientem. Položením sluchátka 
to ale nekončí. Víte, na co pamatovat 
po skončení telefonátu?
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=554.
lektor: anna tVrZníkoVá 
melenoVá

mbti pro fundraiserY  
3. 2. 2014
Kdo zná sám sebe, lépe vychází s oko-
lím. Naučte se rozumět sobě i ostatním 
za pomoci nástroje Myers-Briggs Type 
Indicator (MBTI). Tento osobnostní 
test nachází široké uplatnění v man-
agementu, při osobních pohovorech
a výběru zaměstnanců, v manželských 
poradnách i v oblasti osobnostního 
rozvoje. Zjistěte svůj osobnostní typ 
a budete vědět, na čem můžete stavět 
při své práci fundraisera. Kurz je určen 
pro: fundraisery, manažery, vedoucí 
projektů.
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=557.
lektor: olGa medlíkoVá

ZákladY GrantoVÉho 
fundraisinGu aneb 
jak napsat dobrou 
GRANTOVOU ŽÁDOST 
13. – 14. 2. 2014
Napsat kvalitní 
grantovou žádost 
dokážete i vy, pokud 
se na to 
dobře připravíte. 
Díky kurzu se dozví-
te, kam se dá grantová žádost podat, 
jaká jsou specifika potenciálních 
donorů, výhody a nevýhody grantové-
ho fundraisingu atd. Naučíte se, na co 
si dát pozor, na co se soustředit a jak 
funguje hodnotitelský proces. Kromě 
toho vám náš kurz pomůže pochopit 
logiku kvalitního projektu, zjistit, jaké 
jsou základní možnosti financování 
projektů z evropských fondů a pronik-
nout do základů sestavování rozpočtu 
ke grantové žádosti.
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=565
lektor: petr maChálek

firemní fundraisinG - 
akreditaCe mpsV  
17. 2. 2014
Proč firemní dárci někomu „dávají“ 
a někomu ne? Jak na to, aby vaše 
organizace byla tím prvním přípa-
dem? Svému dárci musíte především 
porozumět. Kurz vám pomůže nalézt 
odpověď na otázku: V čem spočívá dár-
cova potřeba darovat? Ujasníte si, co 
můžete dárci nabídnout vy. Fundrai-
sing je umění smysluplně vyjednávat.
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=535
lektor: paVel němeček

LEGiSLATiVA A úČETNicTVÍ
Účetní ZáVěrka nno, 
daŇoVÉ pŘiZnání  
5. 2. 2014
Čeká vás účetní uzávěrka? Nebo 
snad závěrka? Pokud nevíte, v čem se 
liší, je nevyšší čas navštívit náš kurz. 
Seznámíte se s metodikou povinného 
rozdělení výnosů a nákladů, naučíte 
se sestavit účetní závěrku a vyplnit 
daňové přiznání. Vše na příkladech 
z praxe neziskových organizací.
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=538.
lektor: karel malÝ

daně V neZiskoVÉ orGaniZaCi 
6. 2. 2014
Daňová povinnost platí i pro neziskové 
organizace. Čím lépe budete znát své 
povinnosti a příslušné postupy, tím 
lépe pro vás. Je lepší vědět co a jak než 
hasit zbytečné požáry.
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=537.
lektor: karel malÝ

osoBnosTnÍ RozvoJ
ChYbY a nedostatkY 
písemnÝCh dokumentŮ – 
efektiVní krokY ke korektní-
mu VYjadŘoVání 
15. 1. 2014

Kurz Vám pomůže intenzívní formou 
procvičit nejproblematičtější místa 
stylistiky i gramatiky českého jazyka, 
zpřehlední nejčastější chyby v kore-
spondenci i v písemné prezentaci, 
předá Vám souhrn norem písemného 
styku a elektronické komunikace 
a vymezí cesty získávání, zpracování 
a předávání informací.
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=546.
lektor: milada ZáborCoVá

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI  
11. 2. 2014
S Renatou zažijete praktická cvičení, 
díky kterým hlouběji poznáte sami 
sebe. Na semináři se naučíte poznávat, 
že „nemožné“ je „možné“ a zjistíte, že 
hranice jsou tam, kde si je sami určíte. 
Nevěříte? Přihlašte se na seminář. 
Jediný seminář v roce 2014.
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=555.
lektor: renata kronoWette-
roVá

ÚspěŠná sebepreZentaCe - 
VYUŽIJTE SÍLU SVÉHO IMAGE 
a VYstupoVání 
26. 2. 2014
Správná sebeprezentace je klíčem 
k úspěchu. Jste-li často v osobním 
kontaktu s klienty či obchodními 
partnery a záleží Vám na tom, jak na ně 
působíte, přihlašte se do našeho kur-
zu, kde se mimo jiné dozvíte zaručené 
tipy úspěšné prezentace, nejčastější 
chyby v osobním vystupování nebo 
základy psychologie barev, vzorů a 
stylu oblečení. Po celou dobu worksho-
pu dochází k aktivnímu zapojování 
účastníků a k názorným ukázkám. 
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=564
lektor: anna tVrZníkoVá 
melenoVá

SOciáLNÍ SLuŽBY
Vedení tÝmu V neZiskoVÉ 
orGaniZaCi poskYtujíCí 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - 
akreditaCe mpsV 
4. 2. 2014
Každá skupina je svébytným organis-
mem. Jde o to poznat její jednotlivé 
součásti. Dokážete-li porozumět 
jednotlivým týmovým rolím, uplatnit 
vlastní roli ve struktuře týmu a pra-
covat na posilování týmového ducha, 
máte vyhráno. Na našem kurzu k tomu 
můžete udělat první krok.
Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=-
kurz_detail&idkurzu=558.
lektor: olGa medlíkoVá

nabídka
kurZŮ
LEDEN
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kurZoVnÉ
od 650 kč
Za den

Svému dárci musíte především 
porozumět. Jak? To vám prozra-
dí lektor Pavel Němeček. 
foto: neziskovky.cz“

www.neziskovky.cz
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O neziskový sektor se Marek Džiuba začal 
zajímat shodou vážných i nevážných okolnos-
tí. Dnes je už mnohem dál a zakládá vlastní 
projekt, který bude užitečný pro organizace, jež 
se zabývají pomocí pacientům s onkologickými 
onemocněními. V jeho rámci jim chce ukázat, 
že pro své zviditelnění a s tím spojené potřebné 
získávání finančních prostředků nepotřebují 
megalomanskou masovou propagaci, nýbrž 
zajímavý, oslovující a něčím netradiční projekt.

Marku, jste zakladatelem společnosti 
Friends’ factory. Prozraďte, čím se zabývá 
a jak vůbec vznikla. 
 Od roku 1992 jsem pracoval v reklamní agentu-
ře a asi před pěti lety jsem si řekl, že to stačí. (Můj 
šéf si to myslel taky.) Založil jsem Friends’ factory, 
což je malé komunikační studio. Zní to trochu 
záhadně, ale reklamní agentura by bylo dost zavá-
dějící označení, neodpovídalo by to ani velikosti, 
ani tomu, že se nezabýváme jen reklamou. 
Jaká je konkrétní náplň činnosti 
studia?
 Pracujeme pro klienty různého typu, ať už jde o 
společnosti z farmaceutického průmyslu, obchod-
ní domy nebo firmy ze sportovní oblasti. Nabízíme 
jim služby, jak o sobě dát vědět veřejnosti tím 
nejefektivnějším způsobem, ve správnou chvíli 
a s nejlepším zaměřením na potřebnou cílovou 
skupinu. Propojení marketingu a komunikace. 
To mluvíme hlavně o klientech z klasické-
ho obchodního prostředí. Vy ale působíte 
také v neziskovém sektoru, jak jste se k 
němu dostal a co vlastně vaše společnost 
v této oblasti dělá?
 Naše začátky v nezisku byly čistě náhodné. V 
podstatě jsme s ním neměli nic společného a ani 
jsme to neplánovali. Po prvním roce se náš kolega 
setkal s Alenou Jančíkovou, což je předsedkyně 
Svazu paraplegiků, a ta chtěla nějaké fotografie 
lidí na vozíku. My jsme ale věděli, že bychom doká-
zali udělat víc, a tak jsme jí nabídli celou kampaň. 
Šlo o výstavu Umíme se postavit na vlastní nohy. 

Další rok jsme pro ně dělali druhou, s názvem 
NeOdhalení. Ale to jsme si ještě nemysleli, že bu-
deme nějak v této oblasti pokračovat. Bohužel pak 
nastala smutná situace v mé vlastní rodině, kdy 
můj syn onemocněl leukémií. Nechtěli jsme jen 
nečinně sedět, ale udělat něco víc. Tak jsme začali 
zkoumat možnosti a postupně jsme se dopracovali 
k nadaci Kapka naděje a vznikl společný projekt O 
kapku lepší.
V čem projekt spočíval?
 Samotný vznik projektu byl takový, že jsme 
přišli do Kapky naděje a řekli jsme „Dobrý den, 
co pro vás můžeme udělat?“ Samozřejmě pro ně 
bylo nejlepší formou pomoci darování peněz. To 

jsme ale mohli udělat jen v omezené míře, a tak 
jsme je chtěli podpořit ještě jinak. Využili jsme 
toho, že se naše studio zabývá marketingovou 
komunikací a vymysleli jsme fundraisingový 
projekt O kapku lepší. Postavený byl na tom, že si 
normální lidé mohli v restauracích, obchodech a 
dalších službách objednávat a kupovat věci, jejichž 
prostřednictvím přispěli relativně malou částkou 
na konkrétní věc v zájmu Kapky naděje. Projekt 
nasbíral v tuto chvíli něco přes milionu korun. 
Vlastně jste ideálně propojili soukromý a 
neziskový sektor. Samozřejmě jedna věc 
je poslat finanční částku, ale druhá zapojit 
se i jiným způsobem. Myslíte si, že spo-
lečnosti mají neziskovkám co nabídnout?
 Samozřejmě finanční prostředky jsou úplně 
nejjednodušší forma pomoci, navíc firmy si často 
neuvědomují, co vlastně by neziskovým organiza-
cím mohly přinést dalšího. V rámci svého působe-
ní by ale každá z nich mohla propojit svůj byznys 
s nějakou konkrétní neziskovkou. Pochopitelně to 
už je o hlubším zajímání se o problematiku.
Není nic příliš těžkého vybrat třeba i malou nezis-
kovku a s ní vymyslet nějaký projekt v rámci své 
činnosti, ve které má firma daleko větší šanci daný 
projekt zviditelnit, než samotná organizace.
Asi by to pak bylo i efektivnější, než když 
si velká korporace zřídí vlastní neziskov-
ku, nemyslíte? Pomohla by vytáhnout na 
světlo nějakou, která již působí, ale sama 
na zviditelnění nemá prostředky.
 Je to čistě můj osobní názor, ale jsem ke zřizo-

vání vlastních neziskovek ze strany velkých firem 
hodně skeptický. Nechci je v žádném případě há-
zet do jednoho pytle, protože jsou lidé, co to myslí 
upřímně, ale obávám se, že mnoho firem zakládá 
nadační fondy pro zlepšení vlastního jména a 
image. Mám pocit, že by bylo daleko prospěšnější 
vybrat si nějakou už zavedenou neziskovku, která 
v dané oblasti dobře funguje, a spojit se s ní. 
Řekla bych, že s tím souvisí i nedůvěra lidí 
ke všem neziskovkám. Nevědí zcela jas-
ně, kam jejich peníze půjdou. To může mít 
i takový následek, že nepodpoří 
nikdy nic.
 To je určitě klasický a 

naprosto zásadní pro-
blém, protože ziskový i nezis-
kový sektor provází spousta 
průšvihů z minulosti, které jsou 
daleko viditelnější než dobré věci. Takže 
když si někdo koupí na ulici květinu na boj proti 
rakovině, tak to je ještě taková jistota, ale v přípa-
dě, že chcete někoho podpořit více nebo se chcete 
stát pravidelným dárcem, tak abyste věděla komu, 
jak a co, musíte organizace pečlivě zkoumat. Ne-
chci říct, že se to nikomu nechce, ale myslím si, že 
by tuhle situaci hodně ulehčilo, kdyby celá oblast 
byla transparentnější a i přátelštější. Ale myslím, 
že se již blýská na lepší časy. 
Nemyslíte, že existuje také jistá přeplně-
nost neziskového sektoru? 
 Určitě je přeplněná, tak jako každý jiný trh. Ale 
ono se to vždy postupně vytříbí, někteří zůstanou 
a někteří ne. Ti, co to myslí vážně a zorientují se 
v problematice, mají samozřejmě větší šanci než 
ti, kteří mají vidinu dotací či jednoduchého zisku. 
Záleží, s jakými úmysly do toho daná organizace 
jde, a na míře profesionality a schopnosti učit se.
Když jsme dělali jednu z kampaní, tak někdo 
navrhoval použití letáčků. Řekli jsme mu, ať si 
představí, že vychází z metra a tam ho denně 
oslovují zástupci neziskovek, kteří chtějí, aby 
přispěl na všechno možné i nemožné.  V tu chvíli 
si lidé časem vytvoří takové pomyslné klapky. Řekl 
bych, že přesně to samé vzniká i u billboardů a 
klasických medií, takže tohle rozhodně není dobrá 
cesta, protože se organizace nevyhne reakci na 

„Když nejsou peníze, 
pomůže nápad,“

říká Marek Džiuba
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přeplněnost a ještě ji posílí. Bohužel předvánoční 
období bylo plné podobných rádoby kampaní.
To mě navádí k tomu, co je vaší hlavní 
doménou, tedy ke komunikaci. 
Stáhněme ji však na oblast neziskovek. 
Existují nějaké trendy?
Neřekl bych, že v tomto směru jde o trendy. Daleko 
důležitější je zamyslet se selským rozumem, jak 
představit malou neziskovku a její činnost. To 
je první krok, který je potřeba skutečně dobře 
promyslet, bez ohledu na jakékoli trendy. Třeba již 
zmíněné billboardy jsou pro danou chvíli efektní 
(často ne efektivní), ale mají příliš krátkou působ-
nost, navíc jsou drahé a také proti nim existuje 
určitá imunita. Existují daleko levnější a hlavně 
zajímavější cesty, například projekt, který dokáže 
dobře využívat sociální sítě nebo kombinovat růz-
né kanály. Zde je pak možné hovořit o trendech. 
Obrovský prostor pak vidím v zacílení, kdy nezis-
kovky často míří na velké firmy a žádají na nich 
uvolnění vyšších finančních prostředků. Jenže po 
ulici chodí velké množství lidí, kteří by také rádi 
přispěli, ale nevědí jak a komu. V žádném případě 
si pak nemyslím, že by tohle vyřešila třeba kasička 
v obchodě.
Před Vánoci jsem navštívila Norimberk, 
kde zástupci organizace zabývající se 
výcvikem asistenčních psů, vyšli do ulic 
přímo se psy. Povídali si s lidmi a ti mohli i 
přispět. To mi přišlo jako prototyp snadné 
a velice účinné akce.
 V zásadě je vždy nejlepší vybrat si tu nejjed-
nodušší cestu. V Norimberku, jak říkáte, to vzali 
skutečně rozumem. Lidé, s nimiž se takto osobně 
setkali, jim pak jistě daleko raději přispěli než do 
naprosto neosobní kasičky.
Myslím si, že u nás hodně chybí drobná mravenčí 
a dlouhodobá práce. První myšlenka vždy směřuje 
k billboardům a podobným klasickým médiím. 
Známost projektu je vysoká po dobu výlepu. Když 
billboardy zmizí, mizí i povědomost o projektu. 
Častokrát neziskovky „dostanou“ od mediálních 
agentur reklamní plochy, které jsou špatně vyu-
žitelné, nebo hůře viditelné a není o ně zájem. Je 
mnoho jiných zajímavějších a levnějších možností. 
Určitě hraje roli i obava neziskovek. Bojí se jít ne-
typickou a neprošlapanou marketingovou cestou, 
protože si umějí představit jen velké kampaně 
a vědí, že na ty nemají prostředky. Nedávno jsem 
četl velice zajímavou větu: „Když nejsou peníze, 
pomůže nápad.“ To se mi opravdu líbí a hlavně je 
to stoprocentní pravda.  Ale chápu, že není jedno-
duché najít partnera pro dlouhodobé projekty. 
Často také neziskové organizace ke své 
prezentaci používají spolupráci s nějakou 
známou osobností. co si o tom myslíte?
 Jeden model je, že už existující organizace začne 
spolupracovat s nějakou osobností, u druhého si 
osobnost založí vlastní organizaci. Tu první vari-
antu považuji za činnost podobnou billboardovým 

kampaním. Nejsem toho příznivcem, ale samo-
zřejmě, může to fungovat. Záleží na konkrétním 
člověku. Je však málo opravdu důvěryhodných 
osobností, u kterých můžeme věřit, že se v nezisku 
pohybují z upřímnosti a u kterých také můžeme 
věřit, že ani do budoucna by neziskovku nezklama-
ly.  Výběr je tedy velmi omezen. S jednou nezis-
kovkou jsme se takovou osobnost pokoušeli najít 
– skončili jsme u čísla, na které vám bohatě stačí 
jedna ruka.  
Ve spojitosti s osobnostmi se už několik 
let před Vánoci „vyrojí“ kampaně postave-
né na kalendářích. Považujete to za dob-
rou cestu, jak zviditelnit organizaci a ještě 
získat co nejvíce finančních prostředků?
 Kalendářů vychází na toto téma desítky každý 
rok. Trh je zaplaven a je otázka, kolik lidí je ochot-
no si koupit a pověsit doma či v kanceláři kalendář 
nějaké neziskovky, ke které nemají bližší vztah. 
Těch kalendářů s neziskovou tematikou, které bys-
te chtěla mít na zdi, je myslím opravdu velmi málo. 
Je to opět jedna z prvních či spíše prvoplánových 
věcí, které vedení neziskových organizací spon-
tánně napadne. Nemyslím, že by to bylo efektivní 
řešení. Viděl jsem hodně kalendářů se povalovat 
někde v rohu kanceláře. Většinou je dostaneme 
a dál pak předáváme babičkám a tetičkám. 
Fenoménem se v současné době staly 
sociální sítě. Díky nim mohou společnosti 
i organizace komunikovat s klienty i fa-
noušky. Jsou zde ale nějaká úskalí?
 Sociální sítě jsou věcí, se kterou se dá dobře 
pracovat, ale není to jednoduché. Nestačí sem 
tam vyvěsit třeba na facebook nějakou informaci, 
musí se pracovat s danou komunitou lidí, která 
se o organizaci zajímá. Je to dialog a musí to tak 
fungovat, aby tato platforma byla skutečně dobře 
využitá. Ideální je mít v týmu zkušeného člověka, 
který se v oblasti sociálních sítí vyzná, ale to si 
neziskovky v drtivé většině nemohou dovolit. 
Výborně tam ale může fungovat doporučová-
ní mezi lidmi, a pokud je se sociálními sítěmi 
pracováno správně, pak to může být dlouhodobě 
správná cesta.
Získali jste ocenění Žihadlo za projekt pro 
Svaz českých paraplegiků. Jaké byly vaše 
dojmy?
 Shodou okolností jsem se ocitl v porotě, ale to 
neznamená, že bych mohl našemu projektu zajistit 
jakékoli výhody. Ocenění jako takové je samozřej-
mě příjemná záležitost. Jak pro agenturu, tak pro 
neziskovku. A o to jde – motivovat neziskovky a 
ocenit jejich snahu. Žihadlo je skvělý nápad. Na 
rozdíl od mnoha kreativních soutěží v komerční 
sféře jde o kampaně a projekty, které jsou živé 
a skutečné. 
Prosím, prozraďte našim čtenářům, zda 
chystáte nějaký nový projekt.
 Projekt O kapku lepší jsme nakonec celý předali 
Kapce naděje, protože naše představy o pokračo-

vání byly trochu jiné než jejich, což se může stát v 
jakékoli oblasti. Ale 
řekli jsme si, že bychom mohli 
zkusit něco vlastního. A tak vznikla myšlenka 
nadačního fondu OnkoRobot, v jehož rámci bu-
deme předávat balíček komunikačního know-how 
menším neziskovkám. Ony samy na to nemají 
kapacity, a tak u nich vzniká pocit, že se nikdy 
nedokážou zviditelnit. Chceme jim proto ukázat, 
že to jde i jinak než přes billboardy a jiné velké 
kampaně. Momentálně bude fond zaměřen na 
organizace zabývající se pomocí pacientům 
s onkologickými onemocněními. Myslím si, že je 
potřeba podpořit menší neziskovky, protože ony ve 
svém regionu mohou dokázat hrozně moc. Znají 
totiž své prostředí lépe než kdokoliv jiný. Takže 
svou energii momentálně vkládáme do tohoto fun-
draisingového  projektu a věříme, že se vše podaří.
Myslíte, že byste se k nezisku dostal, i 
kdyby se nestala smutná příhoda ve vaší 
rodině, tedy kdyby váš syn vážně neone-
mocněl?
 Těžko říct. Bohužel musím upřímně přiznat, že 
pravděpodobně ne, což je škoda. První polovina 
spolupráce s neziskem byla v zásadě čistá náhoda. 
Potkali jsme paraplegiky a rozhodli se společně 
něco vymyslet, protože to bylo zajímavé pro ně 
i pro nás. Ale jinak kdyby nebylo onemocnění 
syna, je možné, že by to tím skončilo. Myslím si, 
že takhle to má velká spousta lidí a jak říkám, je to 
škoda. 
Mnozí asi ani netuší, jak se vlastně mohou zapojit. 
To je podle mě naprosto zásadní problém. Člověk 
„z venčí“ nemá s neziskem žádnou zkušenost 
a neví, jak postupovat a kam se obrátit.  Jediné, co 
si často umějí pod podporou neziskovky předsta-
vit, je proplacení složenky, která přijde do schrán-
ky. A to ještě neví, že polovina z té částky, kterou 
pošle, jde v drtivé většině případů na proplacení té 
samotné kampaně, nikoli na podporu. Ale konec-
konců jsme zatím po nich nic jiného ani nechtěli. 
Takže je zde obrovský prostor pro zlepšení.

Děkuji za příjemný rozhovor.
Ptala se Jana Maláková

Marek Džiuba
po patnácti letech opustil komfortní zastřešení 
velkých reklamních agentur a založil Friends’ fac-
tory – seskupení přátel z oblasti reklamy. O sobě 
a své firmě říká: „Myslíme si, že reklama nejsou 
jen hezké obrázky a více či méně vtipná videa. 
Věříme, že marketingová komunikace jsou pečlivě 
naplánované a profesionálně provedené kroky a že 
dobrá komunikace stojí za úspěchem značek.“ 
V oblasti nezisku se pohybuje tři roky. Spolupracu-
je s Českou asociací paraplegiků a s Neziskovka-
mi.cz. Pro Kapku naděje Friends’Factory vytvořilo 
fundraisingový projekt O kapku lepší a v současné 
době pracuje na vlastním projektu OnkoRobot.
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Přibližně 85 % movitých lidí v Česku se 
pravidelně či příležitostně věnuje některé 
dobročinné aktivitě. Vyplývá to z průzkumu 
angažovanosti privátních klientů ČSOB v 
charitativní oblasti. Stejné procento respon-
dentů považuje za nejdůvěryhodnější poskyt-
nutí věcného daru. Pravidelnému přispívání 
na dobročinnost se věnuje zhruba třetina 
oslovených privátních klientů ČSOB. Díky 
nové platební kartě World Elite se toto číslo 
ještě zvýší. Část platby totiž půjde automatic-
ky na charitu.

 Když přispívat na charitu, tak jedině napří-
mo. Takový názor má celých 64 % klientů pri-
vátního bankovnictví ČSOB. Druhou oblíbe-
nou formou je finanční podpora nadace nebo 
nadačního fondu. „Lidé se nejčastěji rozho-
dují podle toho, co jim doporučí jejich rodina, 
přátelé a známí. Velká část je také oslovována 
napřímo ze strany dobročinných organizací 
nebo zájemců o podporu,“ doplňuje způsob 
výběru charitativní činnosti Martin Kosobud, 
výkonný ředitel ČSOB Private Banking.

 Mezi nejoblíbenější charitativní projekty 
patří pomoc ohroženým dětem a příspěvky 
do zdravotní oblasti. „Naši klienti do nich při-
spívají stejným dílem (26 %). Naopak menší 
zájem mají o kulturu nebo ochranu zvířat. 
Tento typ dobročinnosti si vybírá jen zhruba 
desetina oslovených,“ komentuje výsledky 
průzkumu Martin Kosobud. Samozřejmě 
vliv má také individuální vztah k danému 
projektu. Hodnotu věnované podpory si dárci 
neurčují předem, ale rozhodují se podle po-
třeby vybraného projektu a jeho závažnosti.

Téměř polovina bohatých lidí (konkrétně 40 
%) souhlasí s tím, že dobročinné aktivity jsou 
potřebné, přičemž přibližně třetina z nich 
vnímá nezbytnost vlastního angažmá. ČSOB 
se proto rozhodla, že jim v tomto rozhodnutí 

pomůže. „Od příštího roku budou mít klienti 
ČSOB možnost platit speciální kartou World 
Elite, která bude z každé transakce odvádět 
0,6 % na charitu,“ vysvětluje možnosti snad-
né pomoci dobročinným organizacím Tomáš 
Jelínek, ředitel teplické pobočky ČSOB 
Private Banking. Získané finanční prostřed-
ky budou rozděleny mezi Výbor dobré vůle, 
Nadaci Charty 77, Nadační fond Českého 
rozhlasu, Nadaci VIA a Člověka v tísni. Vy-
brané neziskové organizace respektují prefe-
rence klientů ČSOB Private Banking. „Banka 
svými aktivitami společenské odpovědnosti 
dlouhodobě podporuje neziskový sektor. 
Možnost přispívat organizacím prostřednic-
tvím každodenních platebních transakcí je 
však jedinečnou možností, jak na projektech 
spolupracovat s našimi klienty. To je, myslím, 
zajímavé pro všechny strany,“ komentuje 
Alena Králíková, manažerka společenské 
odpovědnosti ČSOB.

 Uvedené neziskové organizace jsou 
příklady těch, s nimiž ČSOB předpokládá 
spolupráci v letech 2014 a 2015. O rozdělení 
všech vybraných finančních prostředků roz-
hodne v prosinci 2014 (jednou ročně) výbor 
složený ze zástupců ČSOB Private Banking, 
útvaru společenské odpovědnosti ČSOB a 
MasterCard. Finance budou směrovány na 
konkrétní projekty vybraných dobročinných 
organizací.

Počet klientů ČSOB Private Banking za 
posledních pět let rostl průměrně ročně o 2 
% a výše jejich aktiv za stejné období o 8 %. 
Největší skupinu tvoří majitelé společností 
(asi 35 %) a osoby samostatně výdělečně 
činné (přibližně 24 %). Mezi další kategorie 

movitých osob patří top 
manažeři, dřívější vlastníci 
společností, rodinní přísluš-
níci a v menšině i sportovci 
a známé osobnosti.

 V letošním roce ČSOB 
Private Banking obdržel 
významná ocenění. V rámci 
ankety časopisu Euromoney 
získalo privátní bankovnic-
tví ČSOB ocenění ve třech 
kategoriích a také vítězství 
v této anketě. Dále na konci 
října si zástupci ČSOB 
Private Banking v Ženevě 
převzali cenu v soutěži 
Financial Times Group 
Private Banking Awards 
2013. Posledním letošním 
získaným oceněním byla 
Privátní banka roku, kterou 
uděluje server motejlek.com 
v rámci soutěže Fincentrum 
Banka roku 2013.

Pavla hávová, 
Tisková mluvčí ČSOB.

foto Martin Kosobud
čsoB

Naprostá 
většina 
českých 
boháčů 
se věnuje 
charitě

ČSOB se začala privátnímu bankov-
nictví věnovat v roce 2002. Spravuje 
majetek klientů, kteří disponují finanč-
ními prostředky převyšujícími 10 mil. 
Kč (nebo ekvivalent v jiné měně). V 
současné době ČSOB nabízí privátní 
bankovnictví v 16 pobočkách ve všech 
regionech ČR. ČSOB Private Banking 
je lídrem privátního trhu a má na tom-
to trhu 30procentní podíl co do počtu 
klientů i objemu peněz ve správě.

ČSOB dbá na diskrétnost, ochranu 
dat a informací. Klade vysoké nároky 
na privátní bankéře, kteří obsluhují 
omezený počet klientů a mají přístup k 
mezinárodnímu know-how mateřské 
společnosti KBC se sídlem v Belgii. 
Klientům jsou nabízeny kromě běž-
ných bankovních produktů i produkty 
určené pouze pro privátní klientelu. 
Hlavní těžiště této speciální nabídky je 
v produktech pro zhodnocení finanč-
ních prostředků.
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REPORTÁŽ

 V podvečer 4. prosince jsme s kolegyní Bárou 
z Neziskovek.cz vyrazily směrem k Novoměstské 
radnici. Konala se tady totiž vernisáž výstavy 
obecně prospěšné společnosti Raná péče EDA. 
Jejím posláním je podpora rodin, v nichž se 
narodilo dítě se zrakovým nebo kombinovaným 
postižením.
 Výstava nese příhodný název ,,Jsme tu, i když 

nevidíme“. Na velkých portrétních fotografiích 
jsou zachyceny právě nejmenší klienti Rané péče 
EDA – děti s postižením. Vernisáž zahájila PR 
manažerka a fundraiserka Lenka Bártová, podě-
kovala všem, kteří se na vzniku výstavy podíleli. 
Ředitelka Petra Mžourková pak dodala, že or-
ganizace Raná péče EDA nepodává pomocnou 
ruku jen samotným handicapovaným dětem, ale 
i jejich blízkým. V současnosti totiž její klientelu 
tvoří už 166 rodin.
 Smyslem výstavy je ukázat, že i přes kompli-
kované diagnózy, jde o normální děti, které si 
rády hrají a radují se ze života. Záměr se opravdu 

povedl, fotografka Michaela Hrubá zachytila 
děti v jejich domácím prostředí a Lenka Bártová 
na základě rozhovorů s rodiči krátkými příběhy 
podtrhla osobnost každého z nich. Atmosféru na 
vernisáži dokresloval svojí neobyčejnou hudbou 
violoncellista Jan Sklenička.
 Zážitek z výstavy umocnil i fakt, že se konala 
právě v Novoměstské radnici, v prostorách, kde 

je umístěna Neviditelná výstava. Lenka Bártová 
k tomu řekla: ,,Neviditelná výstava je zážitek 
sám o sobě. Ukáže vám svět nevidomých, a pro-
to jsme moc rádi, že můžeme mít naše fotografie 
právě tam.“
 Interaktivní zázemí výstavy nám dalo 
možnost zkusit třeba psaní braillovým písmem. 
Věřte nebo ne, ale není to vůbec snadná věc! 
A věděli jste, že Braille vytvořil tento speciální 
druh písma už v dětství?
Zábava i učení s EDA PLAY
 S kolegyní jsme si chtěly vyzkoušet i novou 
aplikaci EDA PLAY určenou pro iPady. Přes 

velký zájem nejmenších návštěvníků vernisáže 
to ale nebylo možné. Čím je tak zaujala?
 Aplikace EDA PLAY je navržena tak, aby 
interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování 
displeje tabletu a k plnění úkolů. Její vizuální 
i zvukové vjemy podporují koordinaci ruky, oka 
a pohybu. Dále také nabízí možnosti obrazového 
nastavení a obtížnosti úkolů, aby s ní mohly bez 

problémů pracovat děti se speciálními potřeba-
mi. Určena je pro děti od jednoho roku věku 
a výtěžek z jejího prodeje navíc plyne na činnost 
obecně prospěšné společnosti Raná péče EDA. 
Tento ojedinělý projekt byl oceněn i v soutěži 
Žihadlo roku cenou poroty.
 Večer před Mikulášem jsme nemohly strávit 
v příjemnějším prostředí. Děkujeme Rané péči 
EDA za krásný kulturní zážitek a přejeme hodně 
úspěchů v další práci.

Karolina Fialová, 
Barbora Kopencová

Vernisáž 
výstavy Rané 
péče EDA 
nabídla fotky, 
příběhy 
i interaktivitu

Raná péče EDA
Obecně prospěšná společnost Raná péče 
EDA poskytuje odborné služby, podporu 
a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 
se zrakovým či jiným postižením nebo 
ohrožením vývoje v raném věku. Snaží se 
umožnit rodičům nebo zákonným zástup-
cům vychovávat dítě v jeho přirozeném 
prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby 
dokázalo plně využít všechny své možnosti, 
schopnosti a nadání. Společnost poskytuje 
podporu 166 rodinám s dítětem se zra-
kovým nebo kombinovaným postižením 
(DMO, epilepsie, různé druhy syndromů) 
již od jeho narození do 7 let, a to v Praze, 
Středočeském, Pardubickém a Ústeckém 
kraji.

Vernisáže se zúčastnily i děti, 
kterým Raná péče EDA pomáhá.
foto: Raná péče EDA

Vernisáž otevřela 
výstavu fotografií 
Michaely hrubé.

foto: Raná péče EDA
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Vánoční svátky jsou za námi. Jistě 
jste je oslavili v rámci vánočních ve-
čírků i se svými dárci a podporova-
teli. Pokud si do nového roku nesete 
jistotu financování svých projektů, 
pak se vás následující řádky netý-
kají. V novém roce čeká neziskové 
organizace nová situace – nejasné 
vymezení strukturálních fondů pro 
další programové období a fáze 
čekání na nové výzvy v rámci ESF. 
Proto je potřeba, aby měly neziskové 
organizace zajištěno vícezdrojové 
financování svých aktivit. Fundrai-
sing bude pro nás všechny i v tomto 
roce významnou součástí naší práce.

Trocha teorie
 Naprostá většina klientů NNO 
nebyla a není schopna pokrýt 100 % 
nákladů spojených se službami, kte-
ré jim tyto organizace poskytují. Aby 
NNO mohla své služby poskytovat 
a rozvíjet, potřebuje zdrojů víc. Část 
nákladů může ušetřit díky bezplatné 
pomoci dobrovolníků. Zbytek zdro-
jů, který není většinou bezvýznam-
ný, musí získat jinak – fundraisin-
gem, optimálně vícezdrojovým. Jako 
optimální se uvádí takový systém 
financování, kdy 1/3 prostředků 
generuje nezisková organizace svým 
vlastním provozem, 1/3 prostředku 
získá skrze dary od jednotlivců či 
firem a 1/3 tvoří granty a dotace 
z veřejných prostředků.

Základní zdroje
 Kde tedy hledá fundraiser peníze, 
služby, výrobky a dobrovolníky pro 
svoji organizaci? Mohou to být ve-
řejné instituce (ministerstva, krajské 
a obecní úřady, velvyslanectví), 
nadace a nadační fondy, jednotlivci 
(fyzické osoby, osoby samostatně 
výdělečně činné), klienti, kteří naku-
pují služby a produkty organizace 
a v neposlední řadě pak oslovuje 

firmy v rámci jejich aktivity spole-
čenské odpovědnosti.

Koncept společenské 
odpovědnosti firem
 Evropská komise ve své tzv. zelené 
knize definuje společenskou zodpo-
vědnost firem (angl. corporate social 
responsibility, dále jen CSR) jako 
„dobrovolné integrování sociálních 
a ekologických aspektů do každoden-
ních firemních operací a interakcí 
s firemními stakeholders“ (Green 
paper 2011 ). Jedná se o koncept, podle 
něhož se firmy rozhodnou dobrovolně 
přispívat k lepší společnosti a čistšímu 
životnímu prostředí. CSR je jednou 
z cest k udržitelnému financování NNO.

Firemní dobrovolnictví 
a filantropie
 Neziskové organizace mohou vy-
užívat konceptu CSR mnoha cestami. 
V posledních letech začíná mnoho 
neziskových organizací využívat tzv. 
firemního dobrovolnictví. V praxi 
to znamená, že zaměstnanci firmy 
pracují pro neziskovou organizaci 
jako dobrovolníci (NNO nenese podíl 
na jejich platu, ten zajišťuje vysílající 
firma). Díky této aktivitě dochází 
v rámci CSR k efektivnímu propojení 
komerčního a neziskového sektoru. 
Neziskové organizace mohou také 
žádat o přímou finanční podporu na 
své projekty. Většina nadnárodních 
firem již svoji CSR strategii úspěšně 
realizuje a přestože společně s ekono-
mickou krizí posledních let přicházejí 
úspory, firmy si alespoň nějakou formu 
CSR i do budoucna udrží. Kvalitně 
zpracovaná prezentace projektu, na 
který žádáte prostředky, je základem 
pro úspěch v jakékoliv fundraisingové 
strategii. Věřme, že i v roce 2014 se 
nám všem díky vynaloženému úsilí 
a kreativnímu přístupu podaří najít 
finance pro svoje aktivity a dosáhneme 
maximální možné nezávislosti.

Šimona Müllerová, 
informační středisko 

Mikuláš, o.p.s.

poradna

Jak zaúčtovat zajištění daně
 
Obecně prospěšná společnost (dále jen „o.p.s.“), vedoucí účetnictví, pro-
váděla některé pomocné zednické práce prostřednictvím Ukrajince (nere-
zidenta), který měl na tyto práce český živnostenský list. Ukrajinec vystavil 
fakturu na 10 000 Kč. Společnost provedla v souladu s § 38e odst. 6 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDP“), 10% zajištění daně a na příslušný finanční úřad zaslala 1 000 
Kč, Ukrajinci vyplatila pouze 9 000 Kč. Na tuto částku vystavila výdajový 
pokladní doklad. Jak zaúčtovat přijatou fakturu (10 000 Kč), zajištění daně 
(1 000 Kč) a proplacení faktury (9 000 Kč) ponížené o částku zajištění, 
tedy o 1 000 Kč?

Navrhujeme tento postup účtování:
Účetní případ Kč  MD D 
1. předpis závazku k dodavateli  10 000  511  321
2. srážka zajištěné daně  1 000 321 342 (AÚ)
3. odvod sražené daně správci daně  1 000 342  221
4. úhrada faktury dodavateli  9 000 321  221 

V postupech účtování předpokládáme, že se jedná o prováděné opravy 
a údržbu. Proto byl použit účet 511Opravy a údržba.
Pokud má o. p. s. zaměstnance, kterým sráží daň ze závislé činnosti 
a funkčních požitků dle § 6 ZDP, doporučujeme v případě účtu 342 použít 
analytické členění a účtovat sraženou daň 10 % odděleně od ostatních daní 
dle § 6 ZDP.
Dodavatel by měl dostat písemné potvrzení o sražené a odvedené dani, pro 
účely vypořádání své daňové povinnosti.

Blažena Petrlíková

28. 2. 2014
EVrOpsKá KOMisE
KrEaTiVNí EVrOpa 2014-2020, MEDia
Oblast podpory: kultura, vzdělávání

5. 3. 2014
EVrOpsKá KOMisE
KrEaTiVNí EVrOpa 2014-2020, KulTura
Oblast podpory: kultura, vzdělávání

PrůběžNá uZáVěrKa
NaDacE prO ZáchraNu a ObNOVu JiZErsKých hOr
ZáKlaDNí graNTOVý prOgraM
Oblast podpory: životní prostředí, vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru

průběžNá uZáVěrKa
iNTErNaTiONal VisEgraD FuND - Malé graNTy
Oblast podpory: kultura, vzdělávání, volný čas, regionální/komunitní 
rozvoj, ostatní

Potraviny v občanském sdružení
 
Nove založené občanské sdružení má hlavní činnost práci s dětmi. bude 
tam probíhat i práce jako příprava jídel apod. budou se v tomto případě 
účtovat nakoupené potraviny k tomuto účelu na účet 501?
 
Odpověď:
V dotazu neuvádíte, z jakých zdrojů budou potraviny financovány. Předpoklá-
dáme, že se bude jednat o činnost navazující na tzv. mimoškolní výchovu. 
V rámci této činnosti bude zřejmě probíhat mj. též výuka vaření. Pak potra-
viny, které spotřebujete na přípravu jídel, mohou být účtovány jako spotřeba 
materiálu. Nemělo by však docházet k prodeji zhotovených jídel.
Při vámi jmenované činnosti by neměly být opomíjeny právní předpisy vzta-
hující se ke zdravotní nezávadnosti potravin a hygienické předpisy ve vztahu 
k prostředí, kde bude činnost probíhat, a též ve vztahu k osobám, které budou 
přicházet do styku s potravinami.

Blažena Petrlíková

GrantY
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1. Od roku 2001 je každoročně udělována 
cena Křesadlo. 
Komu je určena?
a) projektům, které nastartují nějakou 
 pozitivní změnu
b) dobrovolníkům
c) lidem, kteří druhým pomáhají 
 hledat naději a smysl života
d) dobrovolným hasičům

2. V loňském roce Nadace rozvoje občan-
ské společnosti poprvé uspořádala soutěž 
Neziskovka roku. Víte, která organizace 

obsadila druhé místo v kategorii střední 
neziskovka?
a) Helppes, o.p.s.
b) IQ Roma servis, o.s.
c) Fórum 50 %, o.p.s.
d) Neziskovky.cz, o.p.s.

3. rovněž zástupce komerční sféry, kteří 
podporují neziskový sektor, je třeba vy-
zdvihnout. platforma business pro společ-
nost proto už tradičně oceňuje společensky 
odpovědné firmy. Víte, jak se toto ocenění 
jmenuje?
a) TOP Filantrop
b) TOP odpovědná firma
c) CSR Best
d) NejNej firma

4. České neziskovky se zapojují i do me-
zinárodních soutěží. Naši reprezentanti 
letos například zabojovali v soutěži o cenu 

sozialMarie, která je určena sociálně ino-
vativním projektům. 
Víte, kdo tuto cenu uděluje?
a) J. W. Fulbright Commission
b) Robert Bosch Stiftung
c) Deutsches Zentralinstitut 
 für soziale Fragen
d) Unruhe Privatstiftung

5. Neziskovky.cz také pořádají jednu už 
tradiční soutěž, jmenuje se žihaDlO 
a jistě víte, co hodnotí…
a) včelí pracovitost neziskových organizací
b) veřejně prospěšné reklamní kampaně,
 které nejlépe popíchnou
c) nejmedovější předvolební sliby
d) nejzáslužnější počiny v oblasti 
 včelařství

sestavil Aleš Mrázek

 
Začíná to už tak týden před Vánoci a utichá až 
několik dní po Novém roce. Přijdu do kanceláře a 
hned je vidím, je jich plná pošta. Zapínám počítač 
a je to ještě horší, schránka elektronické pošty jimi 
bývá zcela zahlcena. Často vypadají podivně a ne-
lze si udržet ani nejzákladnější přehled o tom, kdo 
všechno je poslal. Asi jste poznali, že mluvím 
o vánočních a novoročních přáních, která z dob-
rého srdce, ze zvyku, ale někdy i z povinnosti kon-
cem roku rozesíláme. Přejeme si v nich vzájemně 
především zdraví, štěstí, úspěchy a spokojenost, 
tedy samé sice trochu otřepané, nicméně vždy 
potřebné věci. I když…
 Někde jsem četl nebo snad slyšel, že prý lidská 
nespokojenost je motorem pokroku. Jen si to 
představte! Kdyby bratranci Veverkové nebyli ne-
spokojení s příliš těžkou prací na poli, nevynalezli 
by ruchadlo, profesor Wichterle by bez toho, že jej 
otravovalo neustále hledat brýle, patrně nevynalezl 
kontaktní čočky. Takového Billa Gatese nebo Ste-
vena Jobse patrně dohnala k vynalézání nespoko-
jenost s jejich příjmy, a tak by se dalo pokračovat 
málem do nekonečna.
 V této souvislosti je však vhodné připomenout, 
že existují i vynálezy, které člověku život spíše 
komplikují. Jejich autory podezřívám minimálně 
z poťouchlosti, pokud rovnou ne z touhy pomstít 
se za něco lidstvu. No uznejte, nežilo by se nám 
lépe, kdyby neexistovaly věci jako kapitálové 
životní pojištění, zájmově orientovaná reklama, 
taxikářské turbo nebo Windows 8?
 Jenže nad těmito stinnými stránkami pokroku 
se obvykle zamýšlíme pramálo. Dogma zní, že 
inovování a vymýšlení je cestou vpřed. Čím více, 
tím lépe! Hlavně nesmíme nechat pokrok zastavit, 

i kdyby jej mělo pohánět jen další inovování již 
dávno vymyšleného. Kdysi mě rozesmál jeden, 
zelenými trávníky už značně protřelý, fotbalový 
trenér, který zasvěcenou promluvu svého podstat-
ně mladšího kolegy na téma aktivní pressing odbyl 
úsměškem, že to hráli už před třiceti lety, jenže 
tehdy tomu říkali honění tygra.
 Používání anglických výrazů je vůbec docela 
snadným způsobem, jak přesvědčit okolí, že dělá-
me něco velmi chytrého a pokrokového, a tak mís-
to schůzí dnes většinou probíhají meetingy, výběr 
vhodných uchazečů byl nahrazen assessmentem 
a výjezdům do přírody za účelem tužení kolektivu 
se dnes říká teambuildingy. Ani neziskovky nejsou 
vůči této mánii imunní, ve snaze zachytit tempo 

doby se vrháme do víru networkingu místo toho, 
abychom se úplně obyčejně potkávali s lidmi, 
naháníme donory, kterým se dříve říkalo dárci, 
a společně debatujeme o možnostech fundraisin-
gu, protože prosté shánění peněz už je přece pasé.

 Paradoxní je, že na této mluvě vlastně nic sofis-
tikovaného není. Tak zvaná obchodní angličtina 
je jen nejkřiklavějším projevem toho, že kdysi kul-
turní a květnatý Shakespearův jazyk používáním 
v nejrůznějších oblastech světa, kam historicky 
nepatřil, zdegeneroval do pouhého prostředku pro 
základní dorozumívání.
 V záplavě přitroublých ang-
likanismů by mě asi mělo těšit, 
že si k Novému roku většinou 
posíláme PéeFka. Spousta z nás 
tak možná činí, aniž by věděli, 
co ta dvě písmena znamenají, jsou tu ale i snobové 
a otravní mudrlanti, kteří jim, aniž by byli tázáni, 
rádi objasní, že to celé zní pour féliciter, je to fran-

couzsky a znamená to pro štěstí. 
Ti vůbec nejotravnější k tomu 
dodají, že samotní Francouzi 
však tuto zkratku na novoročních 
přáních nepoužívají.
 Ať už česky nebo francouzsky, 
zvyk posílat přání do nového roku 
mi nějak nepřirostl k srdci. My-
slím si, že z milých mezilidských 
pozorností by se neměly stávat 
povinnosti, a když ve tvářích 
svých známých vidím úlevu 
(z toho, že už je konečně všechny 
rozeslaly) smíšenou se stresem 

(jestli na někoho důležitého nezapomněli), říkám 
si, jak jsou lidé vynalézaví, pokud jde o to, jak si 
komplikovat život.
 Osobně především doufám, že tak jako loni, 
budu mít i v průběhu tohoto roku příležitost se 
s mnohými z vás potkávat. Přát štěstí a úspěchy si 
přitom můžeme tak nějak průběžně.

Aleš Mrázek

fejeton

Neziskovky mají 
svoji cenu… 
a ne jednu!

Ne na Nový rok, 
ale po celý rok
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Loď Atlantus byla postavena z betonu. 
Také jedna inovativní myšlenka … 

foto: Wikimedia

kvÍz

Správné odpovědi: 1b, 2d, 3b, 4d, 5b
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Závěrečná konference Evropského roku občanů 
se konala 2. prosince 2013 v Kaiserštejnském pa-
láci na Malostranském námětí v praze pod zášti-
tou předsedy vlády Čr v demisi Jiřího rusnoka. 
prokázala, že tematicky zaměřené evropské roky 
mají v České republice svůj dopad a vliv. Kromě 
aktuálního roku byla konference též ohlédnutím 
se za výsledky předcházejících celoevropských 
iniciativ: Evropským rokem dobrovolnictví 2011 
a Evropským rokem aktivního stárnutí a mezige-
nerační solidarity 2012. pořadateli konference 
byly Úřad vlády České republiky spolu se Zastou-
pením Evropské komise v Čr. 

EVROPSKá uNiE NENÍ JEN 
O EKONOMicE, ALE i O SPOLEČNých 
hODNOTách
Konferenci, kterou moderovala Veronika Sedláčko-
vá z Českého rozhlasu, zahájili zástupci pořadatelů, 
státních orgánů a ministerstev, do jejichž gesce 
spadaly jednotlivé evropské roky. Martin Tlapa, 
zástupce tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu 
vlády ČR, připomenul výsledky nedávného prů-
zkumu, ve kterém občané České republiky vybrali 
tři nejvýznamnější a pro ně nepraktičtější evropská 
práva:
 1. volný pohyb občanů – možnost volně
  cestovat, pracovat, žít a studovat v rámci EU;  
 2. podávání stížností k evropském
 u ombudsmanovi;
 3.  možnost volit v místě bydliště 
 v komunálních volbách.
Pro firmy a podnikatele je z ekonomického pohledu 
nejvýznamnější jednotný vnitřní trh, který jim 
umožňuje podnikat a obchodovat v rámci celé 
Evropské unie

Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise 
v České republice, poděkoval ve svém příspěvku 
organizacím občanské společnosti, které v oblasti 
práv občanů EU pracují dlouhodobě. Upozornil na 
to, že následkem ekonomické recese se veškerá po-
zornost upíná na ekonomiku. Nelze ale zapomínat 
na to, že Evropská unie reprezentuje také společné 
hodnoty, symboly a tradice. Zdůraznil též význam 
evropských voleb v květnu 2014 a vyjádřil naději, že 
i přes pesimistické výhledy Češi půjdou 
k evropským volbám v dostatečném počtu.
 Jan Kocourek, náměstek MŠMT pro podporu 
sportu a mládeže, shrnul ve svém příspěvku přínosy 
Evropského roku dobrovolníků, který probíhal v 
roce 2011, a následně Jan Dobeš, náměstek MPSV 
pro EU, mezinárodní spolupráci, sociální a rovné 
příležitosti, připomněl, že rok 2013 byl již třicátým 
evropským tematickým rokem. Ten první byl rokem 
malých podniků a řemeslné výroby. Dále pak shrnul 
výsledky a přínosy Evropského roku aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity

ROK 2011 – EVROPSKý ROK 
DOBROVOLNicTVÍ
Výsledky a dopady Evropského roku dobrovolnictví 
prezentovali Michal Urban, ředitel Odboru pro 
mládež MŠMT, Radek Jiránek, vedoucí Oddělení 
preventivních programů a dobrovolnické služby 
Ministerstva vnitra, a Aleš Sedláček, předseda 
České rady dětí a mládeže (ČRDM).
 V roce 2011, který byl rokem věnovaným 

dobrovolnictví pod garancí MŠMT, se podařilo 
rozběhnout webové stránky www.dobrovolnik.
cz, které dodnes plní funkci informačního portálu 
a v současné době je spravuje občanské sdru-
žení Hestia. V průběhu roku 2011 vznikl i nový 
zákon o dobrovolnictví, který bohužel tehdejší 
vláda vyřadila z legislativních priorit, ale na jehož 
základě byla vytvořena novela současného zákona 
o dobrovolnictví, jež se nyní nachází v procesu le-
gislativního schvalování. Novela umožňuje členům 
spolku pracovat jako dobrovolníci, což doposud 
nebylo možné. Nově může nezisková organizace 
vyslat dobrovolníka třeba do nemocnice pouze s tou 
podmínkou, že se tam nebude podílet na vytváření 
zisku.
 V roce 2011 byla rovněž rozpracována možnost 
vykazovat dobrovolnictví jako součást spolufi-
nancování projektů. V této chvíli na metodice 
pracuje Česká rada dětí a mládeže, jejíž projekt je 
financován z Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost. Tato metodika by mohla pomoci 
mnoha neziskovým organizacím prokázat, že jejich 
přínos je daleko vyšší, než se zdá. ČRDM na meto-
dice spolupracuje se Statistickým úřadem a hodlá 
přizvat taktéž Ministerstvo financí.

ROK 2012 - EVROPSKý ROK 
AKTiVNÍhO STáRNuTÍ 
A MEZiGENERAČNÍ SOLiDARiTY
Na konferenci výsledky a dopady tohoto roku 
shrnuli Marta Koucká, Oddělení sociálního začle-
ňování MPSV, Helena Sajdlová, ředitelka Odboru 
zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví, Petr 
Černikovský, vedoucí Oddělení strategie a mezire-
sortních agend MŠMT a Marek Šimůnek, vedoucí 
Odboru sociálních věcí a mládeže Magistrátu města 
Hradce Králové.
 MPSV na základě tohoto tematického roku 
připravilo Národní akční plán podpory pozitivní-
ho stárnutí pro období let 2013 až 2017, zavedlo 
Cenu Rady vlády pro seniory a v současné době 
hledá finanční podporu pro projekty, které budou 

zaměřeny na využití schopností seniorů ve firmách 
(age management), na aktivní zapojení seniorů jako 
dobrovolníků a na prevenci Alzheimerovy choroby.
 Ministerstvo zdravotnictví zase vidí jako jednu 
z hlavních priorit udržet co nejvíce seniorů doma 
(namísto péče v institucích), k čemuž je třeba mít 
dostatek agentur domácí péče. S tím souvisí 
i vzdělávání seniorů, aby věděli jaká práva mají vůči 
poskytovatelům zdravotních služeb. Na stole jsou 
tak jasné priority, které je třeba začít řešit. Je na 
rozhodnutí nové vlády, jak se k uvedeným prioritám 
postaví.
 MŠMT pracuje na konceptu celoživotního vzdě-
lávání se zaměřením na seniory 65+. Jako trend vidí 
kromě univerzitního vzdělávání také propojování 
seniorů se základními a středními školami. Toto 
propojení by mělo také podpořit solidaritu mezi 
generacemi.
 Město Hradec Králové získalo cenu Rady vlády 
pro seniory nazvanou Přátelské město pro seniory. 
Jeho zástupce na konferenci prezentoval aktivity, 
které v Hradci Králové probíhají. Součástí prezen-
tace byl i videoklip z návštěvy seniorů na hudebním 
festivalu Rock for People.

ROK 2013 – ROK EVROPSKéhO 
OBČANSTVÍ
Výstupy končícího roku zhodnotili Lenka Pítrová, 
ředitelka Odboru koncepčního a institucionálního 
Úřadu vlády ČR, Ivana Vilikusová, zástupce České 
aliance Evropského roku občanů, Michaela Suchar-
dová zastupující informační síť Vaše Evropa – Po-
radenství a Milan Hrubeš za Centrum občanského 
vzdělávání z Masarykovy univerzity.
 Přestože téma evropského občanství bylo 
poněkud abstraktní, proběhlo mnoho konkrétních 
aktivit. V regionech to byly přednášky na univer-
zitách a v dalších institucích s názvem „Studuj, 
pracuj, cestuj v EU“, které pořádal Úřad vlády ČR. 
Informační síť Vaše Evropa - Poradenství nabízela 
a nabízí občanům zdarma poradenství o jejich 
evropských právech v oblastech práce, cestování 
nebo studia v EU (http://europa.eu/youreurope/
advice/index_cs.htm). Neziskové organizace se za-
měřily především na zapojování občanů do diskuze 
o budoucnosti EU, ale také na podporu významu 
dobrovolnictví a jeho propojení na seniory, zaměst-
nance a studenty. 
 Konferenci uzavřel Jiří Kubíček, vedoucí 
informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR 
který apeloval na to, aby občané nepodceňovali nad-
cházejí květnové volby do Evropského parlamentu 
a šli volit. Volby budou ústředním tématem roku 
2014 a otázkou je, jaké téma připadne na rok 2015.

AVPO ČR

Skončil 
třicátý evropský 
tematický rok

Evropský rok občanů

Moderátorka konference Veronika 
Sedláčková diskutuje s panelisty. foto: 
AVPO ČR
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Daňové zákony 2014
aNag, spol. s r. o.

Publikace při-
náší aktuální 
znění všech 
důležitých da-
ňových zákonů 
s vyznačením 
legislativních 
změn, které 
platí pro rok 
2014. Rozsáhlé 

změny, související nejen s rekodifi-
kací soukromého práva, ale plynoucí 
rovněž z dalších právních předpisů, 
se týkají téměř všech zákonů, zejmé-
na zákona o daních z příjmů 
a zákona o dani z nabytí nemovitých 
věcí. Daň z převodu nemovitostí je 
od 1. 1. 2014 nahrazena zcela novou 
úpravou daně z nabytí nemovitých 
věcí, daň dědická a darovací je od 
1. 1. 2014 zrušena. Kniha je nezbyt-
ným pomocníkem ekonomů, účet-
ních a dalších profesí pracujících 
s daněmi, má 296 stran, je brožova-
ná ve formátu A4 a cena činí 119 Kč.

Evropské mezinárodní 
právo soukromé 
v kontextu 
pracovního práva
Tereza Kadlečková
Wolters Kluwer, a.s.

Publikace se zabývá otázkami 
evropského mezinárodního práva 
soukromého, na které autorka nahlí-
ží optikou pracovního práva. Kromě 
stručného nástinu vývoje EMPS se 
zaměřuje na jednotlivé prameny prá-

va v této oblasti 
– v první řadě na 
obě základní ko-
difikace norem 
kolizních 
a norem mezi-
národního práva 
procesního, tj. 
nařízení Řím I 
a Brusel I. 

V dalším výkladu se publikace věnuje 
klíčové harmonizační úpravě, kterou 
představuje Směrnice o vysílání 
pracovníků, a také kolizní regulaci 
mimosmluvních závazkových vzta-
hů, tj. nařízení Řím II – zejm. jeho 
ustanovením týkajícím se kolizní 
úpravy protestní akce v kolektivním 
vyjednávání. V závěru je pozor-
nost věnována odpovídající české 
vnitrostátní úpravě, tj. relevantním 
aspektům ZMPS a Nového ZMPS 
a relevanci těchto úprav ve vztahu k 
výše uvedeným úpravám evropského 
práva. Knihu si objednejte na www.
obchod.wkcr.cz.

Síla introvertů
Jak uspět ve světě, 
který přeje extrovertům
löhken sylvia
grada publishing, a.s.

Konečně kniha, 
která se zabý-
vá vnímavou 
polovinou lidí 
– introverty – se 
všemi jejich 
silnými stránka-
mi a bariérami 
v komunikaci 

s druhými i sebou samými. Tato 
jedinečná publikace je vhodná pro 
všechny introvertní osobnosti, 

které díky ní pochopí sami sebe. 
Dozví se, jak skvělé jsou jejich silné 
stránky a přednosti, jako například 
vytrvalost, schopnost naslouchat 
nebo analytické myšlení. Introverti 
získají prověřené strategie 
a praktické tipy, jak řešit překážky 
vyplývající z jejich povahy, 
navazovat kontakty, jednat 
a vystupovat 
na veřejnosti. Pro extroverty kniha 
nabízí cenné informace pro pocho-
pení introvertů a ukazuje, co se od 
nich mohou naučit. Velmi čtivá, 
zajímavá a dobře strukturovaná 
knížka obsahuje také mnoho testů, 
příběhů introvertních lidí či otázek 
a odpovědí.

Nácvik sebeobsluhy 
a sociálních dovedností 
u dětí s autismem
Debra s. Jacobs, Dion E. betts
Má vaše dítě s autismem problém 
s čištěním zubů? Nerado se převléká 
a nezvládá další činnosti, které 
přináší běžný život? Kniha nabízí 
jednoduché nápady, aktivity a cvičení 
zaměřené na každodenní výzvy, 
jimž děti s autismem, jejich rodiče 
a vychovatelé čelí. Pomáhá osvojit 
si užitečné rutiny, které pomohou 
ve zvládání běžných situací. V knize 
čtenář najde i náměty na rozvíjení 

sociálních do-
vedností dětí 
s poruchami 
autistického 
spektra. Autoři 
se zaměřují 
na děti s PAS 
od batolecího 
po školní věk. 
Brož., 152 s., 
259 Kč.

D
A

Ň
OV

É 
ZÁ

KO
N

Y 
V 

ÚP
LN

ÉM
 Z

NĚ
NÍ

 K
 1

.  1
. 2

01
4

edice daně

• daně z příjmů 
• rezervy pro zjištění základu daně z příjmů
• daň z přidané hodnoty
• spotřební daně
•  ekologické daně 
• o povinném značení lihu
• daň silniční
•  daň z nabytí nemovitých věcí
• daň z nemovitých věcí
• daňový řád
• přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

DAŇOVÉ 
ZÁKONY
V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1. 1. 2014
S PŘEHLEDY ZMĚN
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Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme nabízet 
neziskovým organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak 
k jejich dalšímu rozvoji

6800 Kč

1/1
190 x 262 mm

4800 Kč

1/2
190 x 129 mm
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