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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,
Velmi mě těší, že Vás mohu seznámit prostřednictvím této výroční zprávy s činností obecně prospěšné společ-
nosti Neziskovky.cz v roce 2013.

Do Neziskovek.cz jsem nastoupila v květnu 2013 jako manažerka rozvoje. Jak dnes s odstupem času uplynulý 
rok hodnotím?

„Radíme lidem i organizacím a učíme je, jak v neziskovém sektoru pracovat profesionálně“ – 
to je nově zformulované poslání, tradičně zaměřené na smysl naší práce. Prostřednictvím jedno-dvoudenních 
otevřených kurzů i dlouhodobých vzdělávacích programů jsme školili manažery i další pracovníky neziskových 
organizací. Našimi otevřenými kurzy, workshopy, rekvalifikacemi a dalšími vzdělávacími akcemi prošlo za rok 
2013 více než 1 000 klientů ze všech koutů České republiky.

Stále klademe důraz na profesionalitu našeho vzdělávání a na vytvoření ucelené škály poskytovaných služeb. Spokojenost našich klientů je vyhodnocována 
prostřednictvím zpětných vazeb, které jsou součástí každé vzdělávací akce. Je pro nás odměnou vidět rozvoj neziskových organizací, které prošly naším 
vzděláváním a ze kterých se stávají sebevědomější a stabilnější subjekty.

Neziskový sektor v České republice prochází nyní celou řadou změn. Naše odborné poradenství a informační servis pro širokou veřejnost i média napomáhal 
i v roce 2013 k lepší orientaci v legislativním prostředí.

Jedním z hlavních nosičů informací je bezesporu náš elektronický zpravodaj Svět neziskovek, do kterého zařazujeme aktuální témata a informace z neziskové-
ho sektoru, rozhovory s inspirativními osobnostmi, reportáže i novinky z činnosti našich donátorů nebo partnerů. Přestože se v roce 2013 na pozici redaktorky 
vystřídalo několik kolegyň, na konci roku měl zpravodaj více než 6 000 registrovaných odběratelů.

Pravidelně pořádané akce, jako je Fórum ředitelů neziskových organizací, Odpolední koktejl nebo Žihadlo roku, si i v roce 2013 našly množství příznivců a účast-
níků. Je to pro nás výzvou, abychom v těchto aktivitách pokračovali a rozvíjeli je i v příštích letech.

Závěrem bych chtěla všem upřímně poděkovat. Díky pomoci Nadačního fondu J&T, jako našeho hlavního partnera, jsme opět mohli nabízet kvalitní otevřené 
kurzy za ceny dostupnější pro neziskové i příspěvkové organizace. Děkuji samozřejmě všem mým kolegům, dárcům, partnerům, lektorům, externím spolupra-
covníkům, dobrovolníkům i členům správní a dozorčí rady za vše, co pro naši organizaci v roce 2013 udělali.

V roce 2014 se těším na další vzájemnou spolupráci.

VĚRA SVOBODOVÁ, ředitelka
Neziskovky.cz, o. p. s.



NEZISKOVKY.CZ
DATUM VZNIKU 
22. dubna 1999 jako nástupnická organizace Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací (založena v roce 1993)

ZAKLADATEL
Nadace Auxilia

POSLÁNÍ
Radíme lidem i organizacím a učíme je, jak v neziskovém sektoru pracovat profesionálně. I neziskovat se musí umět!

VIZE
Zdravá a prosperující společnost považuje neziskové organizace za svou přirozenou součást a proto je nezbytně nutné, aby neziskový sektor fungoval profesio-
nálně a měl její důvěru. 
Neziskovky.cz jsou lídrem v oblasti profesionalizace neziskového sektoru.

CO DĚLÁME?
• organizujeme semináře a workshopy pro pracovníky neziskových organizací,
• zprostředkováváme odborné konzultace,
• organizujeme rekvalifikační kurzy,
• provozujeme informační portál www.neziskovky.cz, který poskytuje ucelený přehled o neziskovém sektoru v ČR,
• vydáváme elektronický měsíčník Svět neziskovek,
• provozujeme specializovanou knihovnu,
• vydáváme Grantový kalendář,
• provozujeme internetovou Burzu práce,
• organizujeme soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku,
• pořádáme eventy.



Dana Bérová – předsedkyně
„S organizací Neziskovky.cz jsem se setkala již v roce 2002, kdy jsem praco-
vala ve veřejné správě, od roku 2011 jsem předsedkyní její správní rady. Mé 
rozhodnutí podporovat Neziskovky.cz ovlivnilo především zaměření 
a činnost, které se organizace věnuje. Rozvoj a vzdělávání patří mezi hodno-
ty, ve kterých já osobně vidím jednu z hlavních životních priorit. Spolupráce 
mi přináší především zajímavá setkání s nadšenými a odhodlanými lidmi, kteří 
jsou rozhodnuti pomáhat slabším bez ohledu na spoustu překážek, nízké fi-
nanční ohodnocení a na množství energie a času, které tomu musí věnovat.“

Kateřina Jurigová – členka
„Chci přispět k tomu, aby neziskové organizace v České republice 
byly profesionální a především stabilní. Předpokladem k tomu jsou 
dobře připravení lidé v jejich čele. A také přiznávám, že pro mě bylo 
těžké vybrat si jednu konkrétní oblast, které bych se věnovala. Díky 
Neziskovkám.cz můžu zprostředkovaně pomáhat v podstatě kde-
koliv – od organizací pečujících o handicapované až po organizace, 
které zachraňují kulturní památky.“ 

Olga Medlíková – členka
„Neziskovky.cz  považuji za profesionální organizaci v oblasti vzdělá-
vání, a proto s nimi spolupracuji i jako lektorka, konzultantka a facili-
tátorka. Zároveň je to parta prima lidí, kteří svou práci dělají srdcem. 
Těší mě podílet se na dobré věci.“

Karol Moravec – člen
„Ve správní radě společnosti Neziskovky.cz se angažuji již od roku 
2011. Za svůj osobní přínos považuji setkávání nad konkrétními 
účetními plány. Osobně Neziskovky.cz vnímám nejen jako kon-
zultační centrum pro existující neziskové organizace, ale také jako 
velmi dobrého průvodce pro klienty, kteří se teprve rozhodují svoji 
neziskovou organizaci založit.“

Karel Štogl – člen
„Neziskovky. cz mě oslovily především svou odborností a rozmani-
tou nabídkou vzdělávacích kurzů, které nabízejí neziskovým organi-
zacím z celé České republiky.
Kvalita vzdělávacích akcí je prověřována i partnery organizace. 
Osobně mě těší velmi pozitivní zpětné vazby od účastníků seminářů 
a rád doporučuji Neziskovky.cz, jejich služby a produkty. Neziskov-
ky.cz osobně považuji za bránu do neziskového sektoru.“

Kateřina Tůmová – členka
„Ve správní radě organizace Neziskovky.cz jsem členem už několik 
let. Neziskovky.cz svou činností významně přispívají k povědomí 
o neziskovém sektoru v České republice. Prostřednictvím vzdělá-
vání také naplňují své dlouholeté poslání předávat zkušenosti těm, 
kteří chtějí v neziskovém sektoru nadále působit. Moje činnost spo-
čívá především ve snaze šířit toto poslání dál, a to především mezi 
ty, kteří mohou organizaci přispět nejen materiálně, ale také zapoje-
ním svého okolí do obecně prospěšných činností.“

Štěpánka Duchková – členka
„Mnoho let pracuji jako redaktorka a moderátorka společenských 
akcí, kongresů a tiskových konferencí. Svoje zkušenosti se snažím 
předat dalším. Pro Neziskovky.cz lektoruji Mediální trénink v rámci 
rekvalifikačního kurzu Manažer příspěvkové a neziskové organizace. 
Každoročně také moderuji slavnostní předávání cen Žihadlo roku. 
Soutěž motivuje účastníky k vytváření co nejzajímavějších a hlavně 
funkčních veřejně prospěšných kampaní a každý rok přináší něco 
nového. To mě na tomto projektu baví nejvíce.“

Marek Šedivý – člen
„Neziskovky.cz jsou pro mě srdeční záležitostí. Rád bych se ve 
správní radě i nadále věnoval rozvoji služeb ve vzdělávání, protože 
Neziskovky.cz jsou unikátním centrem, které má pro další rozvoj 
celého neziskového sektoru nenahraditelný význam.“

ORGANIZACNÍ STRUKTURA
JIŘÍ KUČERA, ředitel a statutární zástupce
SPRÁVNÍ RADA (K 31. 12. 2013)



Tomáš Hamr – člen
Alena Sladká – členka (do 31. 8. 2013)

DOZORČÍ RADA (K 31. 12. 2013)
Brigitte Lintner – předsedkyně
Irena Brichtová – členka
Pavel Šafránek – člen

ZAMĚSTNANCI (k 31. 12. 2013)
Jiří Kučera – ředitel, statutární zástupce
Marek Šedivý – fundraiser, PR (do 09/2013)
Hana Prchalová – fundraiserka, marketingová specialistka
Věra Svobodová – fundraiserka (od 05/2013)
Aleš Mrázek – informační specialista
Alena Sladká – koordinátorka projektů (do 09/2013)
Barbora Kopencová – koordinátorka vzdělávání
Karolina Fialová – asistentka vzdělávání (do 11/2013), koordinátorka projektů (od 
12/2013)
Tereza Černá – asistentka vzdělávání (od 11/2013)
Hana Kopřivová – vedoucí kanceláře

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (k 31. 12. 2013)
Tatiana Chrástová – redaktorka zpravodaje Svět neziskovek (do 03/2013)
Olga Pohl – redaktorka zpravodaje Svět Neziskovek (03-09/2013)
Jana Maláková – redaktorka zpravodaje Svět neziskovek (10-12/2013)
David Dvořák – IT, správce sítě
Jiří Kučera – odborný konzultant (lidské zdroje, finanční řízení)
Pavel Hamada – informační specialista
Hana Suková – účetní
Jan Konečný – administrativa
Katrin Waldsbergerová – korektorka

LEKTOŘI, SPOLUPRACUJÍCÍ S NEZISKOVKAMI.CZ V ROCE 2013
Simona Bagarová, DiS.
Mgr. Zuzana Briš
Ing. Magdalena Černá
Mgr. Magdalena Čevelová, MBA
Štěpánka Duchková
Bc. Marcela Hauke
Mgr. Jan Horký
Marek Jehlička
Mgr. Kateřina Jurigová
Bc. Zdeňka Konečná
Mgr. Kateřina Kotulanová

Mgr. Dana Kovářová
PhDr.et Mgr. Dagmar Krutilová
Mgr. Jiří Kučera
MgA. Petra Lekešová Krajčinovič
Bc. Petr Machálek
Karel Malý
PaedDr. Olga Medlíková 
Anna Tvrzníková Melenová
Ing. Pavel Němeček
Štefan Novák
Mgr. Vlastimil Ott
Bc. Hana Prchalová
MgA. Jitka Sedláčková
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Ing. Marek Šedivý
Milada Šnajdrová
Ing. Jana Vávrová
Mgr. Petr Vít
Mgr. Marcela Vítová
PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Mgr. Martin Zika

DOBROVOLNÍCI ŽIHADLA ROKU 2013
Pavlína Bláhová
Michaela Ečerová
Kateřina Judová
Tereza Kubelková
Jana Machová
Nikola Matějková
Barbora Talašová

Děkujeme všem za čas, práci 
a nadšení, které nám věnovali. 
Poděkování patří dobrovolní-
kům, externím spolupracovní-
kům, lektorům i konzultantům.



HISTORIE

1993 Vznik Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací 
 a jiných neziskových organizací.
1994 Vychází měsíčník pro neziskový sektor Bulletin. Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network 
 – mezinárodní síti neziskových organizací.
1997 Osamostatnění projektu sdružování dárců – vzniká samostatná organizace Fórum dárců. Osamostatnění projektu občanských poraden 
 a vznik samostatné organizace. Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně v Olomouci.
1998 ICN pořádá 1. ročník celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další 
 regionální centra Nadace ICN. Nadace ICN administruje granty německé Nadace Roberta Bosche.
1999 Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace – Informační centrum neziskových organizací, o. p. s., a Nadace ICN.
2000 Transformace regionálních center ICN na samostatné subjekty. Měsíčník pro neziskový sektor Bulletin byl přejmenován na časopis 
 GRANTIS – měsíčník neziskového sektoru.
2002 Spuštění internetového informačního portálu www.neziskovky.cz.
2003 Založení Aliance lektorů a konzultantů ICN, jejímž cílem je zajišťovat kvalitní a systematické vzdělávání neziskových organizací v ČR.
2005 Společnost ČESKÝ TELECOM vyhlásila ve spolupráci s ICN, o. p. s., Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU.
2006 Vzniká vzdělávací projekt ICN | PFIZER | ACADEMY, který je zaměřen na vzdělávání neziskových organizací pomáhajících nemocným a vyloučeným.
2007 ICN pořádá 1. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň Žihadlo. Kampaň 30 dní pro neziskový sektor je ukončena v rámci 10. ročníku.
2008 Změna názvu organizace na Neziskovky.cz, o. p. s. Změna názvu měsíčníku GRANTIS na NEZISKOVKY.CZ a ukončení jeho vydávání 
 v tištěné podobě k 31. 12. 2008.
2009 Změna názvu měsíčníku Neziskovky.cz na Svět Neziskovek. Od 1. 4. 2009 vydáván v elektronické podobě. 
2010 Založení Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).
2011 Vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro pacientské organizace ve spolupráci se společností Novartis Oncology 
 v rámci mezinárodního projektu ICBA (International Capacity Building Alliance).
2012 Díky podpoře Nadačního fondu J&T a rovněž přispění Skupiny ČEZ došlo k výraznému snížení ceny otevřených kurzů. 
 Navázání spolupráce s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu. První česko-slovenský ročník soutěže Žihadlo roku. 
2013 Došlo k úpravě poslání a vize organizace, určující její další směřování tak, aby mohla i nadále dobře plnit své cíle na poli 
 profesionalizace neziskového sektoru. Vzniká slogan „I neziskovat se musí umět!“.



SPOLUPRÁCE A CLENSTVÍ
ČLENSTVÍ NEZISKOVEK.CZ
• zakládající člen Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
• člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD)
• člen Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA)
• člen mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA)

SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI
• Česká zemědělská univerzita v Praze
• Vysoká škola ekonomická v Praze

SPOLUPRÁCE S AVPO ČR
V rámci spolupráce s AVPO ČR se Neziskovky.cz, o. p. s., účastní projektu s názvem „Finanční stabilita neziskové organizace – klíč k její dlouhodobé udržitel-
nosti”. Projekt, finančně podporovaný Operačním programem Praha – Adaptabilita, je zaměřen na posílení stability a rozvoje pěti pražských členských organizací 
AVPO ČR (Hestia, Lata, Maturus, Pohoda, Neziskovky.cz) i samotné AVPO ČR s cílem podpořit jejich finanční soběstačnost, aby svým klientům mohly dlouho-
době usnadňovat vstup na pracovní trh.
V rámci projektu a na základě potřeb organizací vznikl rozvojový plán v oblasti fundraisingu. Byla zřízena stálá pozice fundraisera, který organizaci zajišťuje zdroje 
pro rozvoj a budování vlastních kapacit. Cílem projektu je, aby pozice placeného fundraisera v NNO fungovala i po jeho skončení, kdy výsledkem jeho práce 
bude dostatečné množství zdrojů na vlastní plat a dále i na činnost, provoz a rozvoj vlastní organizace. Projekt obsahuje i vzdělávací část. V listopadu 2013 byly 
v Praze zorganizovány dva kurzy na téma měření dopadu činnosti NNO (tzv. impact measurement). Prakticky zaměřené workshopy vedl Ivan Cooper z irské 
organizace The Wheel, který se na tuto oblast dlouhodobě specializuje.

NEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH
• Rádio Applaus
• Rádio StreetCultur
• elektronický zpravodaj Moderní obec
• KRASNNOviny
• www.e15.cz
• www.mamihned.cz
• www.marketingovenoviny.cz
• www.aktualnizpravy.cz
• www.mediaguru.cz
• www.ucetnikavarna.cz
• www.uno-ok.cz
• Econnect.cz
• Helpnet.cz
• Xnovinky.cz
• Denikneziskovky.cz



VZDELÁVÁNÍ

Vzděláváním se Neziskovky.cz zabývají dlouhodobě. Nabízejí širokou škálu témat, která cílí především na management neziskových organizací. Jednodenní 
a dvoudenní otevřené kurzy a akreditované rekvalifikační kurzy jsou vedeny kvalitními lektory, kteří mají praktické zkušenosti s danými tématy i s jejich aplikací 
v prostředí neziskových organizací. Neziskovky.cz usilují o to, aby vzdělávání bylo pracovníkům neziskových organizací poskytováno za dostupnou cenu. 
V roce 2013 se podařilo nabízet otevřené kurzy za dotovanou cenu (650 Kč / jednodenní kurz) díky finanční podpoře Nadačního fondu J&T.

TEMATICKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

FUNDRAISING, MARKETING a PR    
• Argumentace a vyjednávání s dárcem a sponzorem – AKREDITACE MPSV
• Firemní fundraising – AKREDITACE MPSV
• Individuální fundraising – AKREDITACE MPSV
• Jak být soběstačnou neziskovkou
• Jak komunikovat s médii aneb Píšeme atraktivní tiskovou zprávu
• Jak na fundraisingový plán v sociálních službách
• Jak využít sílu Facebooku ke svým cílům
• Jednání s dárcem po telefonu
• Jednejte s firmami – máte jim co nabídnout!
• Marketing a fundraising prostřednictvím internetu
• Marketingový plán prakticky
• Mediální trénink
• Nebojte se být fundraiserem!
• PR a marketing prostřednictvím internetu
• Právní rizika fundraisingu 
• Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SF EU
• Trénink – tisková zpráva
• Úspěšné oslovení donátora s kvalitními prezentačními materiály
• Úspěšné telefonování – navažte se svými klienty spojení
• Úvod do problematiky samofinancování NNO
• Základy fundraisingu
• Základy grantového fundraisingu aneb Jak napsat dobrou grantovou žádost
• Základy individuálního fundraisingu a vytvoření fundraisingové strategie
• Získejte si podporu aneb PR v sociálních službách
• Získejte si zdroje aneb Marketing v sociálních službách

„Obsah kurzu „Argumentace 
a vyjednávání s dárcem a spon-
zorem“ byl příjemně vyvážený, 
teorii doplňovala praktická cvi-
čení. Obzvlášť oceňuji samotný 
přístup lektorky. Sledování jejího 
chování a vyjadřování bylo samo 
o sobě inspirativní.“
Adéla Kovářová, Institut 
Bohuslava Martinů, o.p.s.



ŘÍZENÍ A VEDENÍ
• Delegování bez nařizování a obav
• Efektivní motivace zaměstnanců
• Efektivní vedení porad a jednání
• Finanční řízení pohledem manažera
• Hodnocení pracovního výkonu
• Informační management v NO
• Jak úspěšně zvládnout roli manažera v NO
• Jak vytvořit fungující správní radu v neziskovce
• Jak založit sociální firmu bez problémů
• Moderní a efektivní management NO
• Naplánujte si lepší budoucnost aneb Vedení procesu tvorby strategického plánu
• Projektové řízení
• Sociální firma v praxi aneb Jaký problém řešíte vy?
• Supervize není dohled, supervize je podpora

LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ
• Nadace a nadační fondy podle nového občanského zákoníku
• Nový občanský zákoník z pohledu obecně prospěšné společnosti
• Občanská sdružení – spolky podle nového občanského zákoníku
• Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti podle nového občanského zákoníku
• Obecně prospěšné společnosti a Ústavy podle nového občanského zákoníku
• Právní a daňové aspekty fundraisingu 
• Právní minimum manažera NNO
• Rozpočty a cash flow v NNO
• Transformace občanských sdružení podle zákona č. 68/2013 Sb.
• Účetní závěrka NNO, daňové přiznání
• Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku

„Kurz byl velice dobře 
připraven, jednotlivé oblasti 
na sebe navazovaly. Pro teore-
tickou přípravu k psaní žádostí 
velice přínosné. Lektor vstřícný, 
zkušený, s dobrými prezentač-
ními dovednostmi.“
Markéta Ježková, 
Lata - Programy pro 
ohroženou mládež, o.s.

„Kurz „Účetní závěrka NNO, 
daňové přiznání“ mi přinesl 
více, než jsem očekával.“
Bc. Tomáš Ehrenberger, 
Montessori Praha, o.p.s.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb
• Etika v pomáhajících profesích – co mohu, smím a musím
• Jak se domluvit s klientem – úvod do problematiky
• Komunikace s klientem v poradenství – AKREDITACE MPSV
• Práce na standardech kvality sociálních služeb – AKREDITACE MPSV
• Projektové řízení v sociálních službách – AKREDITACE MPSV
• Vedení týmu v NO poskytující sociální služby – AKREDITACE MPSV
• Videotrénink komunikace v krizových a zátěžových situacích

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ     
• Chyby a nedostatky písemných dokumentů – efektivní kroky ke korektnímu vyjadřování
• Komunikace v krizových a zátěžových situacích
• Videotrénink komunikace v krizových a zátěžových situacích
• Lektorské dovednosti pro junior lektory
• Osobní spokojenost = profesní úspěšnost
• Prezentační dovednosti pro fundraisery
• Rétorika – umění promluvit
• Time management
• Typologie osobnosti MBTI a její využití v práci fundraisera

„V rámci časové dotace 
8 hodin to bylo velmi ‚nabité‘ 
a inspirativní.“
(kurz Vedení týmu v NO 
poskytující sociální služby - 
AKREDITACE MPSV)
Mgr. Josef Rendl, 
Týdenní a denní stacionář 
Diakonie ČCE



TYPY KURZ
1) OTEVŘENÉ KURZY
Jednodenní a dvoudenní vzdělávací kurzy zaměřené na specifická témata. Kurzy jsou určeny zejména těm, kteří si chtějí jednorázově zvýšit úroveň svých zna-
lostí v dané oblasti. Účastníci si zde mohou utřídit své poznatky a konfrontovat teorii s praxí pod vedením zkušených lektorů. Otevřené kurzy poskytují i prostor 
pro setkávání pracovníků z různých neziskových organizací, v rámci něhož mohou sdílet své zkušenosti a navazovat nové kontakty. Otevřené kurzy bývají často 
zdrojem nových nápadů, které pak jejich účastníci využívají ve své odborné práci.
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Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku, přizpůsobené kon-
krétním potřebám dané organizace. Lektor je v kontaktu s organizací již při 
přípravě semináře a program přizpůsobuje tak, aby bylo dosaženo požado-
vaného cíle. Semináře na klíč jsou vhodné zejména pro skupiny pracovníků 
z jedné organizace, kterých se týká společné téma. Nejčastějšími jsou: 
práce v týmu, strategické plánování, tvorba marketingového nebo fundraisin-
gového plánu apod.

V roce 2013 uspořádaly Neziskovky.cz 21 vzdělávacích kurzů na klíč (21 
školících dní). Vzdělávání na klíč se zúčastnilo celkem 192 osob.



3) VZDĚLÁVACÍ MODULY    

Jedná se o soubor několika otevřených kurzů, které jsou orientovány 
na specifické téma. Součástí modulového kurzu bývají i odborné konzultace 
s lektorem.

• Management moderní neziskové organizace (modul 5 kurzů)
• Nebojte se stát fundraiserem! (modul 5 kurzů)
• Jak být dobrým manažerem NNO (modul 3 kurzů)

V roce 2013 se vypsaných modulů, tj. 13 otevřených kurzů (17 školících dní), 
zúčastnilo 20 osob.

4) REKVALIFIKAČNÍ KURZY  
Neziskovky.cz pravidelně otevírají akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené 
na zvyšování odbornosti pracovníků neziskových organizací. V roce 2013 byly 
realizovány tyto kurzy:

• Rekvalifikační kurz MANAŽER NEZISKOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
• Vzdělávací program SPECIALISTA FUNDRAISINGU A PR

Rekvalifikačními kurzy prošlo v roce 2013 celkem 42 uchazečů.

„V mé praxi jsem využila poznatky 
především z oblastí strategického, projekto-
vého a finančního řízení organizace, právního 
minima NNO, ale také z oblasti vedení  a řízení 
lidí a efektivní komunikace. Načerpala jsem 
mnoho praktických rad a inspiraci pro mou 
práci od lektorů, ale i od spoluúčastníků. Díky 
informacím jsem mohla v naší organizaci nasta-
vit nové procesy v řízení a vedení, zaměřila jsem 
se na efektivní komunikaci mezi zaměstnanci, 
vedení porad, delegování úkolů a nastavení 
kompetencí a zodpovědnosti jednotlivých 
pracovníků.“
Petra Mžourková, Raná péče EDA

„Modulový kurz „Jak být dobrým manažerem NNO“ rozšířil 
mé právní povědomí o fungování NNO, zejména se výborně 
hodilo, že kurz byl před začátkem platnosti nového Občanské-
ho zákoníku. Poskytlo mi to větší jistotu při uzavírání smluv 
a to jak obchodních tak i darovacích. Z dalších seminářů byl pro 
mne velice hodnotný kurz Vedení porad a Hodnocení pracovního 
výkonu. Myslel jsme si, že mám oblast vedení porad vcelku 
v malíku, ale ukázalo, že mám stále kam růst, pokud se jedná 
o přípravu na porady a o práci s dynamikou skupiny. Dalším 
mým tématem, které jsem si odnesl, a snažím se urputně dávat 
do každodenního života je delegování činností. Znova jsem byl 
utvrzen v nutnosti delegování a znova a znova se nachytávám při 
tom, že mám co zlepšovat. Příjemnou přidanou hodnotou kurzu 
bylo seznámení se s dalšími lidmi z NNO a společné putování 
tímto kurzem po nějakou dobu.“
Bc. Lukáš Talpa, Liga otevřených mužů



KONZULTACE
       
Odborné dotazy, které vyřizovali spolupracující specializovaní externisté, se týkaly nejčastěji této problematiky:
- právní poradenství: vznik, změny nebo zánik NNO, změny související s novým občanským zákoníkem 
 (úpravy stanov občanských sdružení nebo jejich transformace na o. p. s.), pracovněprávní problematika, 
 revize smluv, právní aspekty fundraisingu;
- účetnictví a daně: vedení účetnictví NNO a příspěvkových organizací, vyúčtování dotací, grantů 
 a veřejných sbírek, informace k platné legislativě, daňové poradenství;
- konzultace z oblasti řízení lidských zdrojů, krizové komunikace, fundraisingu, marketingu, 
 public relations, řízení projektů.
V roce 2013 bylo zprostředkováno celkem 233 odborných konzultací v celkovém rozsahu 405 hodin. 
S Neziskovkami.cz spolupracovali tito externisté: 
Mgr. Martin Elger, Mgr. Jan Horký, Bc. Petr Machálek, Karel Malý, Ing. Marek Šedivý, 
Mgr. Petr Vít, PhDr. Milada Záborcová, PhD.

NOVINKY

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
Neziskovky.cz vydaly v roce 2013 Katalog vzdělávacích kurzů na rok 2013/2014, v němž jsou obsaženy anotace všech školených kurzů rozdělené dle přísluš-
ného tematického zaměření. V katalogu, který má usnadnit orientaci v nabídce kurzů a služeb, jsou představeni jednotliví lektoři a krátké anotace jejich kurzů 
včetně časové dotace. Na závěr je zařazen seznam akreditovaných kurzů. Katalog je volně ke stažení na webových stránkách: http://www.neziskovky.cz/cla-
nek/1927/507_664/vzdelavani_katalog_kurzu/katalog-vzdelavacich-kurzu-20132014/.

 „Chci poděkovat za přístup, 
porozumění a hlavně za kvalitu od-
borných konzultací, které mi velmi 
pomohly při řešení pracovních pro-
blémů. Byl jsem i mile překvapen 
rychlostí vyhotovených podkladů. 
Skvělou práci odvedl Mgr. Petr Vít.“
Mgr.Ladislav Turbák, SOŠ pro 
ochranu a obnovu 
životního prostředí, 
Schola Humanitas Litvínov
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INFORMACNÍ SLUŽBY

I v roce 2013 poskytovaly Neziskovky.cz profesionální informační servis pro neziskové organizace 
prostřednictvím čtyř hlavních komunikačních nástrojů:
- portálu www.neziskovky.cz,
- elektronického zpravodaje SVĚT NEZISKOVEK,
- Grantového kalendáře,
- facebookového profilu Neziskovky.cz.

PORTÁL WWW.NEZISKOVKY.CZ
Internetový portál Neziskovky.cz patří k nejucelenějším a nejvyužívanějším zdrojům informací o neziskovém sektoru v České republice. 
Na jednom místě zde lze nalézt aktualizované informace z prostředí neziskových organizací, vzdělávání v neziskovém sektoru a také nabídku 
volných pracovních míst v neziskových organizacích. V roce 2013 navštívilo portál www.neziskovky.cz průměrně 44 281 návštěvníků měsíčně.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI A NEJVYUŽÍVANĚJŠÍMI SOUČÁSTMI PORTÁLU WWW.NEZISKOVKY.CZ JSOU:

BURZA PRÁCE
V Burze práce mohou neziskové organizace bezplatně inzerovat volná pracovní místa, a to ve dvou sekcích. 
„Burza práce Neziskovek.cz“ je spravována přímo, jak název napovídá, Neziskovkami.cz. Druhou sekci 
„Burza práce Jobs.cz“ provozujeme ve spolupráci se společností LMC, s. r. o., a uživatelé z neziskového sektoru mohou 
jejím prostřednictvím vkládat inzerci i na portál Jobs.cz. 
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„Velmi ráda používám Burzu 
práce Neziskovek.cz. Je pře-
hledná. Velice mi vyhovuje, že se 
na hlavní stránce objeví dnešní 
nejaktuálnější nabídky a pak chro-
nologické řazení a také možnost 
zadání a vyhledání oboru, který 
mě zajímá.“
Dana Hanušová

„Web neziskovky.cz mi velmi 
pomohl při zpracování seminární 
práce. Je praktický,  přehledný 
a řekne vám vše, co chcete 
o neziskovém sektoru v České 
republice vědět.“
Dominika Zdarsová, 
Vysoká škola ekonomická
 v Praze



KALENDÁŘ AKCÍ
V Kalendáři akcí mohou neziskové organizace bezplatně zveřejňovat informace a pozvánky na vlastní akce, které připravují (výstavy, přednášky, koncerty, 
divadelní představení, dny otevřených dveří, konference apod.).

KATALOG NEZISKOVEK
Katalog neziskovek je specializovanou dobrovolnou evidencí českých neziskových organizací. Na konci roku 2013 bylo v Katalogu zaregistrováno celkem 
712 neziskových organizací. Katalog neziskovek je přístupný široké veřejnosti, jako zdroj informací je využíván především studenty a novináři.

FACEBOOK
Neziskovky.cz sdílely v minulém roce prostřednictvím své facebookové stránky nejzajímavější události, nabídky 
firem neziskovým organizacím, důležité informace a pozvánky na vzdělávací akce. Profil měl ke konci roku téměř 
3 000 fanoušků.

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SVĚT NEZISKOVEK
Zpravodaj mapuje dění v českém neziskovém sektoru. Přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi i odborníky 
z různých oblastí a zprávy ze života tuzemských neziskových organizací, aktuality k probíhajícím legislativním změ-
nám, odbornou poradnu a řadu dalších praktických informací. Na konci roku 2013 byl Svět neziskovek rozesílán 
přibližně na 3 800 e-mailových adres. Přes 8 000 uživatelů si jej během roku otevřelo přímo z www.neziskovky.cz.

„Pro mne elektronický časopis Svět nezisko-
vek jasně naplňuje smysl svého názvu. Těm, 
kteří v neziskovém prostředí pracují, nebo se 
o něj zajímají, nabízí kultivovaný obsah. Pře-
hledně přibližuje svým čtenářům vše, co je 
může zajímat, obohatit a také vědomostně či 
orientačně posunout. Měsíčník informuje 
o technických novinkách, vzdělávání a nebojí 
se i problematických témat. Vede tím lidi ke kri-
tickému myšlení, které jinak příliš podporováno 
není. Jsem jeho zvědavý pravidelný čtenář.“
Simona Kaňoková, ČEZ, a. s.



GRANTOVÝ KALENDÁŘ
Grantový kalendář je aktuálním výstupem z Databáze finančních zdrojů, uložené na www.neziskovky.cz. V elektronické podobě 
ve formátu PDF je e-mailem rozesílán předplatitelům každých 14 dní. Jedná se o průběžně aktualizovaný výčet platných grantových a dotačních výzev, 
který neziskovým organizacím významně usnadňuje práci při hledání možných zdrojů financování jejich činnosti a projektů. Na konci roku 2013 
byl Grantový kalendář zasílán na téměř 400 e-mailových adres.

 
 
 
 
 
 
 

KNIHOVNA
Knihovna společnosti Neziskovky.cz je úzce specializovaná na problematiku neziskového sektoru. Její fond tvoří 
odborné publikace a periodika, které jsou zaměřeny jak na obecnou problematiku neziskového sektoru, tak i na 
široké spektrum dalších oborů, mezi něž patří např. psychologie, sociologie, lidská práva, národnostní menšiny, 
řízení lidských zdrojů, management, propagace a PR, fundraising, účetnictví a mnohé další. Knihovní fond je do-
plňován především z darů od spolupracujících vydavatelství nebo neziskových organizací, ale i od soukromých 
osob. Ke konci roku 2013 bylo v knihovně evidováno celkem 4 569 svazků, knihovna měla 33 registrovaných 
čtenářů a bylo realizováno 103 absenčních výpůjček.

PORADENSTVÍ
Základní poradenství bylo v roce 2013 poskytováno zejména v těchto oblastech: zakládání NNO (výběr vhodné právní formy, platná legislativa, pravidla získávání 
financí), nový občanský zákoník a změny z něj vyplývající. Tyto dotazy bezplatně zodpovídali pracovníci Neziskovek.cz.

„Grantový servis a zejména Granto-
vý kalendář je pro naši organizaci již 
mnoho let skvělým pomocníkem při 
vyhledávání finančních zdrojů pro naše 
klienty. Je ojedinělý svým velkým vý-
čtem možností finančních zdrojů napříč 
celým širokým spektrem různých oblastí 
neziskových organizací.“
Zuzana Daušová, Helppes - Centrum 
výcviku psů pro postižené o.p.s.



EVENTY
FÓRUM ŘEDITELŮ
Fórum ředitelů je místem setkávání a sdílení zkušeností ředitelek a ředitelů neziskových i příspěvkových organiza-
cí. Cílem je poskytnout prostor pro specifické problémy, které musí ředitelé a ředitelky ve svých funkcích řešit. Na 
každé setkání jsou zváni odborníci na danou problematiku a následná diskuze má ukázat možnosti řešení. V březnu 
2013 proběhlo v prostorách společnosti hamko cz setkání na téma Fundraising z pohledu ředitele i fundraisera – 
jejich vzájemná spolupráce, motivace, mzda i zadávání úkolů. Říjnové setkání se uskutečnilo v hotelu Juliš a zamě-
řeno bylo na finanční řízení z pohledu ředitele – na co si dát pozor a co si hlídat, na vzájemnou spolupráci v oblasti 
finančního řízení neziskové organizace, plánování cash-flow, výkaznictví, audity a další související činnosti.

ODPOLEDNÍ KOKTEJL
V roce 2013 se uskutečnil druhý ročník Odpoledního koktejlu v HUBu Praha. Odpolední koktejl je akce, kde se 
v první části představují lektoři Neziskovek.cz a v druhé části je prostor pro řešení problémů, které pálí zúčastněné. 
U diskusních kulatých stolů řeší zástupci neziskových organizací s lektory a konzultanty konkrétní situace a sdílejí své 
zkušenosti z oblastí legislativy, marketingu, fundraisingu, sociálních služeb i řízení a vedení lidí. 

ŽIHADLO ROKU 2013
V roce 2013 se uskutečnil již sedmý ročník soutěže Žihadlo roku. Tak jako v minulých letech bylo cílem ocenit nejlepší česko-slovenské ve-
řejně prospěšné reklamní kampaně. Sedmý ročník s sebou přinesl nejen změnu loga soutěže, ale také změny v hodnocení kampaní – nově 
bylo hodnocení dvoukolové. Z celkového počtu 62 kampaní od 33 neziskových organizací (včetně 3 slovenských) vybíralo nejlepší kampaně 
11 porotců. V tomto ročníku byly uděleny i dvě nové ceny – Cena poroty a Cena za odvahu. I v tomto ročníku si veřejnost volila svého vítěze 
prostřednictvím on-line hlasování na www.zihadloroku.cz.
Vyhlášení vítězů se uskutečnilo 21. listopadu v nových prostorách hlavního partnera soutěže ČSOB, v Era světě v Praze. Žihadlo významně 

podpořili tito partneři: Alza.cz, Friends´ factory, Grada Publishing, KPMG Česká republika, Marketing&Media, McCann Ericsson, Microsoft, Nadační fond J&T, 
Pohoda, Skupina ČEZ, Společnost „E“ a Wolters Kluwer ČR. Mediálním partnerem bylo Slovenské centrum fundraisingu. Slavnostní večer podpořili svým živým 
vystoupením zpěvačka a fundraiserka občanského sdružení Borůvka o. p. s. Veronika Suchánková a výtvarník David Reichel z ateliéru Dowis.



ŽIHADLO roku 2013 – VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vítěz kategorie TIŠTĚNÁ REKLAMA
ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ - CZEPA, o. s.
kampaň: Umíme se postavit na vlastní nohy
reklamní agentura: Friends‘ factory, s. r. o.

Vítěz kategorie INTERNETOVÝ PROJEKT
LIGA LIDSKÝCH PRÁV
kampaň: Nebuď béééčko, buď hrdinou
vlastní produkce

Vítěz kategorie  ROZHLASOVÝ SPOT
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
kampaň: Běh pro Světlušku
reklamní agentura: Publicis Prague

Vítěz kategorie  TELEVIZNÍ SPOT
ORBI PONTES o. s.
kampaň: Týden komunikace osob se sluchovým postižením
reklamní agentura: Funny Bunny Films

Vítěz kategorie CENA VEŘEJNOSTI
HELPPES – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o. s.
kampaň: Super den
reklamní agentura: Scholz & Friends Praha

CENA POROTY
RANÁ PÉČE EDA, o. p. s.
kampaň: Eda play
reklamní agentura: SUGAR AND KETCHUP

CENA ZA ODVAHU
HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH, o. s.
kampaň: Krvák
vlastní produkce



PROJEKTY
PROJEKT „ROK SPOLEČNĚ – KROK DOPŘEDU“
Také v roce 2013 pokračovala spolupráce se společností KPMG Česká republika při realizaci vzdělávacího projektu „Rok společně – krok dopředu“. V rámci 
tohoto projektu bylo realizováno celkem 6 kurzů na témata manažerské a finanční účetnictví, získávání a výběr pracovníků, jak oslovit firemní dárce, audit a pří-
prava výročních zpráv, daně a interní procesy. Kurzů se bezplatně zúčastnilo celkem 118 zástupců NNO. 
Součástí projektu byla již tradičně soutěž o roční partnerství vybrané neziskové organizace s KPMG Česká republika. V roce 2013 tuto významnou podporu 
získalo Centrum Kaňka.

PROJEKT „JOINT CITIZEN ACTION FOR A STRONGER, CITIZEN-FRIENDLY UNION (JOIEU)“
Projekt se skládá z řady nadnárodních diskusí s cílem mobilizovat účast občanů a využít inovativní komunikační strategie a nástroje pro větší zapojení občanů 
do rozhodovacích procesů v EU. Diskuse občanů jsou pořádány v jedenácti členských státech EU, v jedné kandidátské zemi a v jedné potenciální kandidátské 
zemi. První projektová akce proběhla v říjnu 2013 v bulharské Sofii a skládala se z první tematické diskuse a setkání partnerů nad metodikou projektu a novými 
nástroji komunikace. Projekt je realizován skupinou mezinárodních partnerů v čele s bulharskou neziskovou organizací ProInfo a je spolufinancován Evropskou 
unií prostřednictvím programu Evropa pro občany. 
Více informací a videozáznamy z debat na http://joieu.net/about/.
Neziskovky.cz jsou partnerem projektu a budou organizovat debatu na téma Občanská společnost a filantropie (prosinec 2014).



Rozvaha (v tisících Kč) k 31. 12. 
2013 

k 31. 12. 
2012 

k 31. 12. 
2011 

  
AKTIVA       
Dlouhodobý majetek 81 81 81 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 322 438 438 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
Oprávky k dlouhodobému majetku -241 -357 -357 
Krátkodobý majetek 790 891 1 332 
Zásoby 18 26 12 
Pohledávky 399 814 387 
Krátkodobý finanční majetek 294 19 915 
Jiná aktiva 79 32 18 
Aktiva celkem 871 972 1 413 

  
PASIVA       
Vlastní zdroje -790 -383 -591 
Jmění 91 91 91 
Fondy 0 0 0 
Účet výsledku hospodaření -407 208 189 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -474 -682 -871 
Cizí zdroje 1661 1 355 2 004 
Rezervy 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 
Krátkodobé závazky 999 900 685 
Jiná pasiva – výdaje příštích období 0 0 30 
Jiná pasiva – výnosy příštích období 662 455 1 289 
Pasiva celkem 871 972 1 413 
 

FINANCNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVEK.CZ, O. P. S.



k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2012

257 188
181 129
58 48
18 11

2 117 2 767
68 49
37 13
40 28

1 972 2 677
2 991 2 368
2 261 1 867

699 486
31 15

2 2
2 2

69 49
2 4

67 45
0 0

5 436 5 374

2 837 3 327
0 0

2 816 3 308
21 19

4 12
1 8
0 0
3 4

2 009 2 043
2 009 2 043

179 200
179 200

5 029 5 582
-407 208

0 0
-407 208

NÁKLADY
Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)

501 Spotřeba materiálu

Služby celkem

Spotřebované nákupy celkem

502 Spotřeba energie
504 Prodané zboží

Osobní náklady celkem

Daně a poplatky celkem

511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na representaci
518 Ostatní služby

527 Zákonné sociální náklady
524 Zákonné sociální pojištění

602 Tržby z prodeje služeb

VÝNOSY

601 Tržby za vlastní výrobky

521 Mzdové náklady

545 Kurzové ztráty
549 Jiné ostatní náklady

538 Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním
591 Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

649 Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky celkem

645 Kurzové zisky

Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem

684 Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
691 Provozní dotace
Výnosy celkem

644 Úroky
Ostatní výnosy celkem
604 Tržby za prodané zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



PŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 2013 
(PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ) 

Veřejné zdroje 
(ministerstva, 

úřady)

Příjmy z prodeje 
vlastních 
produktů

Firemní dárci Individuální dárci Nadace Výnosy z 
veřejné sbírky

Ostatní 
výnosy CELKEM

50,70% 30,20% 13,50% 4,20% 0,30% 0,60% 0,50% 100%
8 075 900 4 803 900 2 149 000 663 900 50 000 99 700 78 700 15 921 100

63,80% 23,90% 7,10% 1,40% 1,20% 0% 2,60% 100%
11 156 000 4 183 000 1 237 000 253 000 208 200 3 000 455 800 17 496 000

20,80% 31,30% 34% 1% 10,90% 0% 1,90% 100%
2 525 921 3 805 093 4 136 000 122 500 1 323 582 0 235 467 12 148 563

0,20% 34,80% 63,30% 0,40% 1,20% 0% 0,10% 100%
20 000 3 470 408 6 317 788 40 000 121 795 0 10 444 9 980 435

3% 68,90% 20,50% 2,30% 0% 0% 5,20% 100%
187 819 4 310 025 1 284 913 145 660 0 0 326 705 6 255 122

5,20% 60,10% 27,90% 2% 4,70% 0% 0,10% 100%
247 175 2 840 270 1 315 355 95 500 220 000 0 4 440 4 722 740

1,70% 58,10% 8% 0,50% 31,60% 0,10% 100%
92 023 3 243 094 447 207 30 300 1 765 000 0 4 051 5 581 675

1,59% 56,41% 4,14% 0,46% 37,31% 0% 0,09% 100%
80 069 2 837 279 208 120 23 100 1 876 851 0 4 404  5 029 8232013

2010

2011

2012

2006

2007

2008

2009



PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ 
V ROCE 2013

Jméno Pozice Účel a forma odměny Částka v Kč
Jiří Kučera ředitel (1.12. - 31. 12. 2013) výkon statutární funkce 0

specialista PR, marketing hlavní prac. poměr – PR, marketing 635 160
lektorování dohoda o provedení práce 44 000

Marek Šedivý člen správní rady výkon funkce člena SR 0
specialista FR, PR (částečný úvazek) hlavní prac. poměr - fundraising, PR 173 432
lektor, konzultační práce dohoda o provedení práce 185 000

Věra Svobodová specialista fundraisingu hlavní prac. poměr - fundraising 415 865
Dana Bérová předsedkyně správní rady výkon funkce člena SR 0
Kateřina Jurigová členka správní rady výkon funkce člena SR 0

lektorka dohoda o provedení práce 5 000
Olga Medlíková členka správní rady výkon funkce člena SR 0

lektor dodavatel služby - lektorská činnost 203 280
Karol Moravec člen správní rady výkon funkce člena SR 0
Karel Štogl člen správní rady výkon funkce člena SR 0
Kateřina Tůmová členka správní rady výkon funkce člena SR 0
Štěpánka Duchková členka správní rady výkon funkce člena SR 0

lektorka dohoda o provedení práce 5 000
Tomáš Hamr člen správní rady výkon funkce člena SR 0
Alena Sladká členka správní rady výkon funkce člena SR 0

projektová koordinátorka (částečný úvazek) zaměstnanec, projektová koordinátorka 125 260
Brigitte Lintner předsedkyně dozorčí rady výkon funkce člena DR 0
Irena Brichta člen dozorčí rady výkon funkce člena DR 0
Pavel Šafránek člen dozorčí rady výkon funkce člena DR 0

Součet tří nejvyšších mzdových nákladů včetně odvodů 1 423 666 Kč
Roční odměny ředitele a členů správní a dozorčí rady společnosti Neziskovky.cz v roce 2013 (částky jsou uvedeny včetně veškerých odvodů)



ZPRÁVA AUDITORA  



PODEKOVÁNÍ DÁRCM

GRANTY NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ
Nadační fond J&T – 1 777 851,23 Kč
Nadace Auxilia – 99 000 Kč

FINANČNÍ DARY FIREM
ČSOB – 120 000 Kč
SIEMENS s. r. o. – 35 020 Kč
PeopleGate s. r. o. – 20 000 Kč

FIRMY, KTERÉ NÁS PODPOŘILY 
FORMOU SMLOUVY O REKLAMĚ
Skupina ČEZ – 200 000 Kč

VĚCNÉ DARY FIREM
Alza.cz a.s. – notebooky v hodnotě 33 100 Kč

VEŘEJNÉ ZDROJE – GRANTY
OPPA – 80 000 Kč

FINANČNÍ DARY JEDNOTLIVCŮ
Olga Medlíková – 10 000 Kč 
Marek Šedivý – 10 000 Kč
Alžběta Kodetová – 2 500 Kč
Ondřej Sehnal – 600 Kč

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A OSOBY
AIESEC Česká republika 
Alza.cz a. s.
AVPO ČR
CZECH TOP 100
Česká zemědělská univerzita
ČSOB
Friends´ Factory
GRADA Publishing, a. s.
IASTE Česká republika
KPMG Česká republika
LMC s. r. o.
Magistrát hlavního města Prahy
McCann Erickson Prague spol. s. r. o.
Microsoft Czech Republic
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
POHODA o. p. s. – mléčný bar Bílá Vrána
ProMoPro spol. s r. o.
Rádio Applaus
Slovenské centrum fundraisingu
U. S. Embassy
Vysoká škola ekonomická v Praze
Wolters Kluwer, a. s.

Barbora Fabiánová
David Tolar
Kateřina Fialová
Lucie Maršíková
Petr Smazal
Petr Znamenáček
a další dárci a partneři.

V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE 
NEZISKOVKY.CZ FINANČNĚ PODPOŘIT, 
KONTAKTUJTE NÁS.



KONTAKT

NEZISKOVKY.CZ, O. P. S.
Malé náměstí 12
110 00   Praha 1
Tel: +420 224 239 876
E-mail: neziskovky@neziskovky.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha 1
Číslo účtu: 204 207 265 / 0300

I NEZISKOVAT SE MUSÍ UMĚT!


