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Do varu se letos 
dostáváme nejen 
díky olympiádě, 
ale myslím, že 
i díky letošní 
zimě. Patřičné
 chlazení nechce začít fungovat, 
takže nezbývá než doufat, že to s 
tím rozjezdem nikdo nepřežene 
a všichni si zvládneme uhlídat 
rozumné tempo.
Tentokrát Vás již v předstihu 
informujeme o chystané konfe-
renci, pořádané den před NGO 

Marketem – veletrhem, na kte-
rém se opět představí velký počet 
neziskových organizací. Minulý 
rok jsem se na této akci zeptal 
pracovníků jedné organizace, 
proč právě jejich projekty bych 
měl podpořit. Vůbec mne nepře-
svědčovali, vlastně ani neuměli 
říci, co je jejich hlavním úkolem 
a konkurenční výhodou. Navíc 
slovo „konkurenční“ jsem snad 
ve své otázce ani neměl vyslovit. 
Pěkně jsem si to zavařil. Pustili 
se do mne i kolegové z vedlejšího 
stánku s tím, že konkurence pře-
ce mezi neziskovkami neexistuje! 
Všichni dělají dobro pro planetu, 
nikdo si nekonkuruje! Proto jsme 
se zeptali také dalších našich ko-
legů na jejich názor a výsledkem 
je téma, kterému se v tomto čísle 
věnujeme.
Přeji Vám příjemně strávený čas 
se Světem Neziskovek! 

Svět NEZISKOVEK!/Jiří Kučera

V rubrice Téma jsme se tentokrát zaměřili na konkurenční boj v oblas-
ti neziskového sektoru. Existuje či nikoliv? Věřte, že v tomto směru se 
názory zajímavě liší. K jakému se přikloníte vy?

Co se událo?
Ani v tomto čísle vás samozřejmě 
neochudíme o přehled aktualit ze 
světa neziskovek. Víte například, 
jaký významný den připadl na 20. 
února?
str. 2-3

SVĚTOVĚ 
PROSLULÁ 
KOUČKA RENATA 
KRONOWETTEROVÁ 
ŠKOLILA PRO 
NEZISKOVKY.CZ
V reportáži se dozvíte, jaké to je 
účastnit se výjimečného seminá-
ře vedeného světově proslulou 
koučkou Renatou Kronowettero-
vou. Seminář nesl název Zákon 
přitažlivosti a mimo jiné na něm 
proběhla dokonce společná 
meditace.
str. 12

ROZHOVOR: VIDĚT LIDI, KTEŘÍ TO NEMAJÍ 
V ŽIVOTĚ JEDNODUCHÉ, JAK SE 
NEVZDÁVAJÍ, JE NESMÍRNĚ INSPIRATIVNÍ,“ 
ŘÍKÁ PAVEL HRONEK

TÉMA: EXISTUJE MEZI 
NEZISKOVKAMI 
KONKURENČNÍ BOJ?

V mediálním prostoru bývají neziskovky často opomíjené. Pavel 
Hronek však tuto situaci mění, a to díky Rádiu Applaus, jehož poslu-
chačská obliba stále roste. Jeho zkušenosti ve sdělovacích prostřed-
cích jsou ale mnohem bohatší, dokonce stojí za vznikem Regionální 
informační a tiskové agentury. V současnosti se navíc věnuje založení 
nového nadačního fondu. str. 5-6
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Ministryně spravedlnosti Helena Válková ocenila u příležitosti 
Evropského dne obětí dne 22. února aktivity nevládních organizací, 
které se dlouhodobě věnují obětem trestných činů. jako jsou například 
Bílý kruh bezpečí, ADRA, Asociace občanských poraden a In Iustitia. 
Ministerstvo spravedlnosti plánuje s nevládními organizacemi v rámci 
této agendy intenzivně a systematicky spolupracovat. L. Hasmanová

MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI 
OCENILA PROJEKTY A AKTIVITY 
NA PODPORU 
OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ

?

http://www.neziskovky.cz/clanky/509_608/infosluzby_svet_neziskovek/
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ZE SVĚTA
NEZISKO-
VEK

Na čtvrtek 20. února připadl 
Světový den sociální spravedl-
nosti, jehož cílem je potírání 
chudoby, nezaměstnanosti a 
nerovných podmínek. Podle 
Evropské komise si Česká 
republika v tomto směru nevede 
špatně – lepších výsledků v boji 
s chudobou a sociálním vylouče-
ním dosahuje z celé EU už pouze 
Nizozemsko. Ohroženým Če-
chům podávají pomocnou ruku 
projekty Evropského sociálního 
fondu. V České republice je po-
dle průzkumu Evropské komise 
ohroženo chudobou a sociálním 
vyloučením 15,4 % obyvatel. To 
je druhé nejnižší skóre z celé EU. 
Lépe si vede pouze zmiňované 
Nizozemsko s 15,0 %. Druhý ko-
nec žebříčku obsadilo Bulharsko 
se 49,3 % populace. „Je dobré, 
že si v rámci EU vedeme výbor-
ně. Nicméně lidí propadajících 
se do chudoby u nás neustále 
přibývá,“ komentuje hodnocení 
Evropské komise ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová. 
Sociálním vyloučením trpí nejvi-
ditelněji bezdomovci, stará se o 
ně například obecně prospěšná 
společnost Astras. Díky projektu 
Pomoc osobám bez přístřeší v 
přístupu na trh práce se osoby 
bez přístřeší učí osvojit si zá-
kladní hygienické návyky, je jim 
poskytnuta pomoc při kontaktu 
s úřady i při hledání práce. Další 
velmi ohroženou skupinou jsou 
drogově závislí. Těm je oporou 
projekt S chutí do práce občan-
ského sdružení Krok. Na bázi 
terapeutických komunit učí 
mladé klienty měnit své vzorce 
chování, získávat potřebné 
pracovní návyky i dovednosti a v 
neposlední řadě slepuje rozbité 
osobní vztahy. Právě funkční 
rodina je totiž při léčbě nezastu-
pitelná.

Aktuálně se na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí připra-
vuje program financovaný z 

Fondu evropské pomoci nejvíce 
deprivovaným, jenž má pomoci 
těm nejchudším osobám. Nový 
program si klade za cíl v letech 
2015-2020 poskytovat potřeb-
ným bezplatně potraviny a zboží 
základní potřeby. Prostřednic-
tvím zejména neziskových orga-
nizací po celé České republice 
bude poskytována přímá pomoc 
zahrnující kromě potravin také 
ošacení, obuv, hygienické potře-
by, školní pomůcky nebo spací 
pytle. Česká republika má pro 
období let 2014-2020 možnost 
z fondu získat 20,7 mil. EUR na 
přímou pomoc.

Zdroj: Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

České děti dnes již dobře vědí, 
jaké na internetu může číhat 
nebezpečí. Uvědomují si hrozbu 
zneužití osobních údajů nebo 
ztíženou možnost ověřit si 
osobu, se kterou komunikují na 
sociálních sítích, často ale tato 
rizika podceňují. Vyplývá to z 
debat s dětmi a mladými lidmi, 
které se uskutečnily v rámci pro-
jektu Internet – nejdřív ochrana, 
pak radost pod patronací obecně 
prospěšné společnosti Komuni-
kujeme.
„Když s dětmi mluvíme o pří-
padných hrozbách na internetu, 
jsou schopny je dobře popsat, 
stejně jako vědí, že se nemá pře-
cházet na červenou. Otázkou ale 
zůstává, jak zařídit, aby nepod-
lehly pokušení, když se nikdo 
nekouká,“ upřesnila koordináto-
ra projektu IOR Lucie Benešová 
ze společnosti Komunikujeme.

Společnost Komunikujeme se 
připojila k iniciativě organizací 
z dalších zemí Evropské unie, 
které chtějí v boji proti rizikům 
internetu postupovat společ-
ně. „Hlavní důraz klademe na 
prevenci a využití osvědčených 
postupů ze zahraničí. Do projek-
tu zapojíme také děti a teenage-
ry, protože jen s jejich pomocí 
můžeme vytvořit kampaň, která 

jejich vrstevníky skutečně zau-
jme,“ dodala Benešová.
Den bezpečnějšího internetu 
probíhá každoročně v únoru v 
mnoha zemích na celém světě. 
Jeho cílem je podpořit vizi bez-
pečnějšího a zodpovědnějšího 
využívání on-line technologií a 
mobilních telefonů, speciálně 
mezi dětmi a mladými lidmi. 
V letošním roce připadl Den 
bezpečnějšího internetu na 11. 
únor. Jeho celosvětové motto 
zní: „Pojďme vytvořit lepší inter-
net společně“.

Zdroj: Komunikujeme o. p. s.

Nadace Vodafone v rámci svého 
programu Blesková pomoc 
vyzývá širokou veřejnost: „po-
šlete příspěvek ve tvaru DMS 
SOSUKRAJINA na číslo 87777 
a my vaši pomoc zdvojíme“. 
Cílem je shromáždit finanční 
prostředky, které budou pou-
žity na pomoc obětem násilí 
na Majdanu a jejich rodinám. 
Nadace již jednorázovým darem 
200 000 Kč podpořila organiza-
ci Člověk v tísni a její sbírkové 
konto Pomoc Ukrajině. Zdvojná-
sobí také výtěžek z dárcovských 
DMS zaslaných ze sítě Vodafone 
pro humanitární sbírky organi-
zací Člověk v tísni, Charita ČR a 
Lékaři bez hranic. Výzva Nadace 
Vodafone platila pro příspěvky 
zaslané do neděle 2. března 
2014, a to do maximální výše 
250 000 Kč.

Cílem programu Blesková 
pomoc je motivovat zákazníky 
Vodafone k větší solidaritě v 
případě závažných humanitár-
ních katastrof. Program pomohl 
výrazně navýšit počet DMS 
zaslaných humanitárním organi-
zacím již při své premiéře během 
povodní v České republice v roce 
2010. Během hladomoru v ze-
mích „Afrického rohu“ se počet 
zaslaných DMS ve vybraném 
období více než zdesetinásobil. 

Během okamžité humanitární 
pomoci na Filipínách se poda-
řilo díky DMS kampani vybrat 
finanční pomoc ve výši téměř 1 
milion korun, a to pouze mezi 
zákazníky Vodafone. Nadace 
Vybranou částku zdvojnásobila a 
přidala ještě jednorázovou sumu 
500 000 Kč. Cena jedné DMS je 
30 Kč, Nadace Vodafone přidá 
za každou DMS dalších 30 Kč.

Zdroj: Nadace Vodafone

Zákon o obětech trestných 
činů je účinný již půl roku, jeho 
praktická aplikace je výzvou pro 
orgány činné v trestním řízení 
i poskytovatele služeb obětem. 
Při příležitosti Evropského dne 
obětí 22. února přinesla orga-
nizace In IUSTITIA analýzu 
uplatňování zákona v praxi a 
navrhuje šestnáct praktických a 
legislativních doporučení.

„Zákon o obětech trestných činů 
je rozhodně krokem dobrým 
směrem, je pochopitelné, že v 
praxi dochází k jistým problé-
mům. Jde o to navrhnout, jak 
tyto problémy společně řešit,“ 
uvádí Klára Kalibová, ředitelka 
organizace In IUSTITIA.
Na legislativní i praktické úrovni 
oběti stále postrádají dostateč-
nou ochranu před pachateli i 
sekundární viktimizací – tedy 
újmou, která vzniká v průběhu 
objasňování trestné činnosti. 
„Setkali jsme se opakovaně se 
situací, kdy se soud domníval, 
že dostatečná ochrana spočívá v 
tom, že oběti nemusí vypovídat 
před pachatelem. To, že se s ním 
potkají přede dveřmi do sálu, již 
soudce nezajímalo. V některých 
případech jsou oběti opakovaně 
nuceny k výpovědi, ačkoli jejich 
zdravotní stav se v důsledku ta-
kového jednání zhoršuje. Takový 
postup by podle zákona správně 
neměl být možný,“ konkretizuje 
Kalibová jednu z oblastí doporu-
čení, které In IUSTITIA přináší.

Soubor doporučení se týká práva 

Žijí na okraji společ-
nosti a mají svůj den

Děti vědí o hrozbách 
na internetu, často ale 
podlehnou pokušení

Nadace Vodafone 
zdvojnásobí pomoc 
obětem násilí   
na Ukrajině

Aplikace zákona  
o obětech trestných 
činů je možné zlepšit
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obětí na přiznání statusu zvlášť 
zranitelné oběti, práva obětí na 
ochranu před pachateli, práva 
obětí na podporu a pomoc, 
přístupu obětí ke spravedlnosti 
a bezplatné právní pomoci, 
zákazu opakovaných výslechů či 
nároku na peněžitou pomoc od 
státu. „Pro oběti trestné činnos-
ti je klíčová spolupráce všech 
zúčastněných subjektů, věříme, 
že naše doporučení mohou inici-
ovat odbornou diskusi na téma 
ochrany práv poškozených,“ 
dodává Kalibová.

Pavla Radová z Probační a 
mediační služby ČR upozorňu-
je, že ani zdánlivě lehčí trestné 
činy nelze bagatelizovat. „Při 
příležitosti Evropského dne 
obětí si připomínáme i těžkost 
situace obětí trestných činů 
jako takovou. Obecně přetrvává 
názor, že trestné činy, jako např. 
krádež, nestojí za pozornost. 
Zkušenosti jsou však jiné,“ 
uvádí. I lehčí trestná činnost 
totiž může mít dalekosáhlé 
důsledky na život oběti. „Může 
znamenat ztrátu jakýchkoli jistot 
a pocitu bezpečí. Podstatné tedy 
je, že každou osobu, která se cítí 
být obětí spáchaného trestného 
činu, je třeba považovat za oběť, 
dokud nevyjde najevo opak nebo 
se nejedná o zcela zjevné zneu-
žití postavení oběti,“ doplňuje 
Radová, koordinátorka projektu 
Proč zrovna já?, který pomáhá 
obětem trestných činů vyrovnat 
se se situací a navrátit se k běž-
nému životu.

Zdroj: Weber Shandwick

Rekordní výtěžek letošního Ple-
su v Opeře, 745 tisíc korun, bude 
věnován na charitativní účely 
Nadačnímu fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením a Nadaci Terezy 
Maxové. K celkové částce výtěž-
ku výrazně přispěl díky věnova-
ným předmětům i tenista Radek 
Štěpánek. NFOZP jako podě-

kování předal všem účastníkům 
plesu dárek v podobě designové 
skleničky vyrobené ve sklárnách 
Crystalex, která na sobě měla v 
Braillově písmu uveden název 
projektu Srdcerváči, který bude 
výtěžkem dražby podpořen.

Jedenáctý ročník Plesu v Opeře 
nesl oficiální název Strauss, 
Strauss a opět Strauss a byl 
věnován vídeňské dynastii skla-
datelů, a především nejmladší-
mu z rodu, Richardu Straussovi, 
od jehož narození uplyne 150 let. 

Tématu plesu odpovídala nejen 
scénická úprava Státní opery v 
Praze, ale i občerstvení, které na-
příklad nabídlo telecí hřbet peče-
ný při nízké teplotě s vídeňskou 
omáčkou s hříbky a domácími 
noky. Čestným hostem večera se 
stal britský zpěvák Paul Potts, 
který s ředitelkou akce Zuzanou 
Vinzensovou tancem ples zahájil 
a posléze i zazpíval.

Zdroj: Nadační fond pro 
podporu zaměstnávání

Budoucí prvňáček 
na happeningu. 
Foto: IQ Roma servis
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UPOZORNĚNÍ

Od květnového čísla 

měníme způsob zasílání 

zpravodaje! 

V současné chvíli je již 

mnoho adres v rozesílce 

neaktivních, a proto jsme 

se rozhodli požádat Vás 

o novou registraci. 

Pokud máte zájem 

dostávat Svět neziskovek 

i nadále do Vaší e-mailové 

schránky, vyplňte 

prosím registrační 

formulář 

ZDE:

ZAPOJTE SE I VY 
DO TVORBY SVĚTA 
NEZISKOVEK!
Posílejte nám své 
názory, komentáře, dopisy 
na adresu:
redaktor@neziskovky.cz.

KLI
KNI

 Foto: IQ Roma servis

Ples v Opeře pod-
pořil NFOZP a projekt 
Srdcerváči

Úspěšný tenista Radek Štěpánek výrazně přispěl k dosažení vý-
těžku Plesu v Opeře. Foto: Nadační fond pro podporu zaměstnávání

Slavnostní předávání šeku. 
Foto: Nadační fond pro podporu zaměstnávání

http://newsletter.neziskovky.cz/lists/
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NAŠICH
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CENA KURZŮ
OD 650,- KČ
ZA DEN

FUNDRAISING, 
MARKETING A PR

FUNDRAISING A MARKETING PRO-
STŘEDNICTVÍM INTERNETU
7. 3. 2014
LEKTORKA: 
KATEŘINA ŠVIDRNOCHOVÁ
Cílem kurzu je představit možnosti 
internetu jako doplňku ke klasickému 
fundraisingu a marketingu. Účastníci 
se blíže seznámí s funkcemi sociálních 
sítí a internetových aplikací, naučí se 
je využívat pro marketingové účely. 
Účastníci kurzu získají inspiraci, jak 
zajistit atraktivnější vzhled materiálů 
pro donory a širokou veřejnost, použití 
webových aplikací zdarma na tvorbu 
webových stránek, plakátů, prezen-
tací, komiksů apod. Ideální je, pokud 
mají účastníci vlastní notebook.

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ A PSANÍ 
ŽÁDOSTÍ O GRANT VČETNĚ SF EU
11.-12. 3. 2014
LEKTOR: JAN HORKÝ
Chystáte se psát projekt? Připravte se 
na to předem. Informace a dovednosti 
získané na kurzu vám pomohou v pro-
fesionální přípravě a plánování veřejně 
prospěšných, zejména neinvestičních 
projektů financovaných z grantů a 
dotací.

INDIVIDUÁLNÍ FUNDRAISING – 
AKREDITACE MPSV
17. 3. 2014
LEKTOR: PAVEL NĚMEČEK
Díky tomuto kurzu nahlédnete do 
skrytých pokladnic. Ujasníte si 
jednotlivé metody individuálního 
dárcovství a možnosti jejich využití pro 
vaši organizaci. Ozřejmíte si možná 
nebezpečí i nové výzvy a budete se na 
to moci lépe připravit – protože štěstí 
přeje připraveným.

JAK BÝT SOBĚSTAČNOU 
NEZISKOVKOU
18. 3. 2014
LEKTOR: PAVEL NĚMEČEK
Máte obavu z tenčících se zdrojů finan-
cí? A napadlo vás samofinancování? 
Tento kurz vám ukáže, jak se touto 
cestou vydat k cíli. Získáte inspiraci 
ohledně možností samofinancování, 
dozvíte se, jak ověřit potenciál vašich 
prvních nápadů a nastartovat struktu-
rovaný proces společného týmového 

uvažování o samofinancování ve vaší 
organizaci. A nejen to, naučíte se i věci 
jako je analýza bodu zvratu na modelo-
vém příkladu.

NEBOJTE SE BÝT FUNDRAISEREM!
25. 3. 2014
LEKTORKA: MILADA ŠNAJDROVÁ
Chce to odvahu! Dárci jsou také jen 
lidé a je třeba naučit se s nimi jednat. 
Na kurzu se seznámíte s praktický-
mi postupy i základními triky pro 
vyjednávání nejen o penězích. Přijďte 
nabrat odvahu a naučit se, jak se 
pochlubit svými výsledky.

ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ 
S DÁRCEM A SPONZOREM
7.-8. 4. 2014
LEKTORKA: OLGA MEDLÍKOVÁ
Na každého platí něco jiného. Proto 
je třeba mít v záloze argumenty pro 
různé typy lidí. Naučte se připravit si 
argumenty pro různé dárce a spon-
zory, zdokonalte svou argumentační 
rétoriku. Na kurzu si své vyjednávací 
dovednosti budete moci prakticky 
vyzkoušet a získáte k nim cennou 
zpětnou vazbu.

LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ – SPOLKY 
PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU - JAK POSTUPOVAT 
V ROCE 2014
14. 3. 2014
LEKTOR: PETR VÍT
Nový občanský zákoník je na světě. 
Obavy ze změn, které vám přináší, 
zažehnáte nejlépe tak, že se s ním 
seznámíte. Na kurzu se dozvíte více o 
rozdílech mezi spolkem a občanským 
sdružením, budete se moci zeptat na 
všechny potřebné souvislosti včetně 
možnosti přeměny na ústav či sociální 
družstvo a nové úpravy pobočných 
spolků.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NNO, 
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
19. 3. 2014
LEKTOR: KAREL MALÝ
Čeká vás účetní uzávěrka nebo 
závěrka? Pokud nevíte, v čem se liší, 
je nejvyšší čas navštívit náš kurz. 
Seznámíte se s metodikou povinného 
rozdělení výnosů a nákladů, naučíte 
se sestavit účetní závěrku a vyplnit 
daňové přiznání - to vše na příkladech 
z praxe neziskových organizací.

ROZPOČTY A CASH FLOW V NNO
20. 3. 2014
LEKTOR: KAREL MALÝ
Myslíte, že k úspěchu organizace stačí 
kladný hospodářský výsledek? Chyba 
lávky! Je potřeba postarat se také o 
kladné cash flow. Prostředkem k tomu 
je správně sestavený rozpočet. Na 
kurzu se naučíte vytvořit, kontrolovat 
a upravovat rozpočet a v souvislosti s 
ním naplánovat cash flow. Peníze vám 
už jen tak neutečou.

ZALOŽENÍ ZAPSANÉHO SPOLKU 
DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU
21. 3. 2014
LEKTOR: PETR VÍT
Kurz vás seznámí se změnami, jež 
přináší nový občanský zákoník, platný 
od 1. 1. 2014, a poskytne teoretické i 
praktické informace potřebné k zalo-
žení zapsaného spolku s co nejmenší-
mi obtížemi.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI PRO 
JUNIOR LEKTORY
1.-2. 4. 2014
LEKTORKA: OLGA MEDLÍKOVÁ
Jedna věc je něco umět, jiná věc je 
naučit to ostatní. Pro začátek je třeba 
identifikovat vzdělávací potřeby klien-
ta a vyjít z nich při plánování vzdělá-
vací akce. Dalším krokem je osvojit si 
efektivní lektorské návyky, pokračuje 
to prací na metodice. Uvedenými kro-
ky projdete na našem kurzu. I lektor se 
musí učit!

„Chtěli byste se zdokonalit v oblasti 
fundraisingu? Přihlaste se na některý 
z našich březnových kurzů! Pokud si 
nevíte rady, obraťte se na mě.“
Bára Kopencová, manažerka vzdě-
lávání

NEZISKOVKY.CZ
HLEDAJÍ LEKTORKY
A LEKTORY!

kurzy@neziskovky.cz

Hledáme odborníky s praxí z oblasti 
poskytování sociálních služeb. 
Chcete s chutí i elánem předávat 
své zkušenosti a znalosti ostatním? 
Neváhejte nás kontaktovat na: 

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=567
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=568
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=541
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=569
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=572
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=580
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=576
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=570
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=571
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=577
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=579


ROZHOVOR

SPOJUJE MÉDIA A NEZISKOVÝ SEKTOR, 
UMOŽŇUJE NEVIDOMÝM POHODLNĚ 
SLEDOVAT FILMY POMOCÍ AUDIO KO-
MENTÁŘŮ A NAVÍC SE ROZHODL 
ZALOŽIT NOVÝ NADAČNÍ FOND – 
TAKOVÝ JE PAVEL HRONEK, 
HLAVNÍ HYBATEL RÁDIA APPLAUS.

Pavle, stojíte za vznikem Regionální 
informační a tiskové agentury v roce 1992. 
Čemu se věnuje?
RITA vznikla jako následník zrušené státní 
tiskové agentury v roce 1992. Od samého 
počátku se zabývá specializovaným audio a 
audiovizuálním zpravodajským servisem pro 
česká i světová média. V posledních deseti 
letech se její činnost rozšířila i na oblast 
vzdělávání v oblasti médií –na to vyhradila 
sesterskou firmu Applaus Média, a na výrobu 
uměleckých audiovizuálních děl, jako napří-
klad dabing, zvukové knihy a specializované 
pořady.

Proč jste se rozhodl jít do oblasti médií a 
jaké byly Vaše začátky?
To jsem se nerozhodl já! Média zavolala... 
Ale vážně. V roce 1989 jsem byl několikrát 
s humanitární pomocí v českých vesnicích 
v rumunském Banátu. Tam jsme s kolegy 
zjistili, že rumunští Češi žádnou humanitární 
pomoc nepotřebují, tedy alespoň ne hmotnou 
pomoc. Co potřebovali byly české knihy, fil-
my, prostě český živel jim chyběl. Na školách 
se učilo rumunsky a proto potřebovali, aby 
Rumuni povolili i výuku v češtině. A tak jsme 

se s kolegy z pedagogické fakulty vypravili do 
Bukurešti, kde se právě odehrávala rumun-
ská revoluce, abychom na ministerstvu škol-
ství vymohli výuku v mateřském jazyce pro 
menšiny. V souvislosti s touto cestou jsme 
na bukurešťské univerzitě viděli něco, co v té 
době v Čechách nemělo obdoby. V posledním 
patře hlavní budovy kampusu sídlilo student-
ské rádio, které vysílalo svobodné informace, 
hudbu, o které jsme do té doby neměli tušení, 

a přitom fungovalo na dobrovolné bázi, ale 
profesionálně. To ve mně zanechalo takový 
dojem, že po návratu do Prahy jsem o tom 
vykládal každému na potkání. A tak, když 
francouzská stanice NRJ nabídla tehdejší 
Liberálně demokratické straně rozhlasovou 
vysílačku a oni sháněli někoho, kdo by si s ní 
věděl rady, tak zavolali mně. Vzniklo z toho 
Rádio Stalin, které vysílá dodnes pod pseu-
donymem Rádio 1. No, a ten rozjížděč už mi 
zůstal. Stejné to bylo i s majetkem bývalého 
Rudého práva, se kterým si státní správa v 
roce 1991 nevěděla rady. Tak vznikla vedle 
ČTK druhá tisková agentura, ze které potom 
vykrystalizovala RITA.

Pak jste působil také jako redaktor České-
ho rozhlasu. Čím pro Vás byla tato práce 
zajímavá?
To bylo v době, kdy jsem se zařekl, že nebudu 
mluvit na mikrofon, ale pak mi projev začal 
chybět. Vlastně jsem si to užíval a trochu jsem 
trápil šéfy tím, že jsem si experimentoval a 
všechno dělal trochu jinak, než by si oni přáli. 
Byla to ohromná zábava, ale také poučná 
zkušenost. Představte si, že by třeba někdo 
přišel na poradu s nějakým ohromným nápa-

dem, který vy jste už pět let zpátky opustila 
jako neefektivní. A že ho prosadí a zreali-
zuje...  Vlastně je mi těch schopných lidí v 
Českém rozhlasu a České televizi trochu líto.

Co Vás pak přivedlo k Rádiu Applaus, v 
němž momentálně působíte?
Rádio Applaus jsme zřídili před čtyřmi roky 
jako cvičné rádio pro naše studenty oboru 
Rozhlasový a TV moderátor. Že ho nyní po-
slouchá na internetu a mobilech přes 12 tisíc 
lidí je paradox.

SPOJENÍ NEZISKOVEK A MÉDIÍ

Jeho jedinečnost je hlavně v tom, že dává 
velký mediální prostor neziskovkám, že?
Víte, kdyby ho neposlouchalo tolik lidí, asi 
bychom neměli tu drzost nabízet vysílací čas 
neziskovkám. Ale takhle si myslím, že je to v 
pořádku a tak, jak to má být.

To jistě, ale co bylo impulsem k tomu začít 
se věnovat oblasti, která je v médiích někdy 
opomíjena?
Už v roce 2011 začala kolegyně Bára Klárová 
vysílat v rámci svého absolventského projek-
tu pořad Kutíme na vlastní nebezpečí. V jeho 
rámci se u nás vystřídala spousta neobyčejně 
zajímavých hostů, většinou klientů některé z 
neziskových organizací. Úspěch pořadu byl 
nebývalý a hlavně nás nesmírně bavil. Ono 
vidět lidi, kteří to nemají v životě jednoduché, 
jak se nevzdávají a jdou za svým, byť jsou 
oproti většinové populaci zásadním způso-
bem znevýhodněni, je nesmírně inspirativní.

V rámci Applausu také vedete kurzy mode-
rování. Kdo se jich může zúčastnit?
V podstatě každý, kdo udělá přijímací zkouš-
ky. Hlavně musí vydržet. Práce v médiích je 
tvrdá a neúprosná. Po těch letech ale máme 
vyvinutou metodu, která se u většiny studen-
tů osvědčuje a jsou potom schopni zastávat 
redaktorské a moderátorské pozice ve všech 
médiích.

DOBRÝCH MODERÁTORŮ JE MÁLO

Proč jste se tyto kurzy vlastně 
rozhodli pořádat?
V rámci tiskového servisu RITA jsme dodá-
vali zpravodajský audioservis a zjistili jsme, 
že na českém pracovním trhu není možné 
sehnat člověka, který by uměl mluvit, byl 
pohotový, měl všeobecný přehled, byl osob-
ností natolik, aby nemusel před posluchači 
něco hrát a nebyl namyšlený trouba. Tak jsme 
zkusili systém, ve kterém jsme si začali takové 
osobnosti vychovávat sami.

„Vidět lidi, 
kteří to nemají 
v životě jednoduché, 
jak se nevzdávají, 
je nesmírně 
inspirativní,“ říká Pavel

Hronek 
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Máte nějaké další aktivity propojené 
s neziskovým sektorem?
V současnosti vysíláme nevládním organi-
zacím reklamu a před měsícem jsme začali 
vysílat nový pořad Neziskovky, ve kterém se 
postupně představují jednotlivé organizace z 
České republiky. Dalším projektem by mělo 
být kontinuální vysílání z NGO Marketu, kte-
rý proběhne v Národní technické knihovně. 
Zatím se domlouváme na podmínkách 
s nadací Forum 2000. Snad to vyjde a 25.        

na bude moci být na veletrhu neziskovek 
každý, kdo si naladí Rádio Applaus.

OD POŘADU K DABINGU

Působíte také v dabingu filmů pro Asociaci 
českých filmových klubů a jejich doplňová-
ní o komentář pro nevidomé. 
Co Vás k tomu vedlo?
V pořadu Kutíme na vlastní nebezpečí bylo 
několik zrakově handicapovaných lidí, kteří 

se nám svěřili, že v životě 
nebyli v kině. Na televizi sice 
koukají, ale mnohdy minuty nevědí, co se na 
obrazovce děje. Tak jsme se rozhodli zkusit 
udělat film, který by splnil jejich očekávání, 
ale zároveň neodradil třeba další vidící členy 
společnosti, kteří se s nimi na film dívají. Tak 
vznikl první film Hasta la vista, který na Letní 
filmové škole vzbudil velkou pozornost. Mi-
mochodem, v našem filmovém klubu Studio 
Café ho budeme promítat 26. března. Všichni 
jsou zváni.

Existují u této činnosti 
nějaká specifika?
Zkuste si zavázat oči a poslouchat třeba 
Markétu Lazarovou... A potom řekněte, o 
čem film byl... Vžít se do pozice člověka, který 
nevidí – to je to nejobtížnější. Nás těší, že se 
nám daří dělat filmy tak, že nevidomí vědí, 
co se na obrazovce děje a že neodcházejí po 
skončení zklamáni.

Vím také, že zakládáte vlastní nadační 
fond. Jaká bude jeho náplň, vize a cíle?
Ano, zakládáme nadační fond, který by pod-
poroval vstup neziskových organizací do mé-
dií. Teď to trochu bude vypadat jako reklama, 
ale tak to není. Nebýt spolupráce s Neziskov-
ky.cz, tak by mě to nikdy ani nenapadlo. Jsem 
tak nějak přesvědčen, že mi nikdo nic nedá. 
Ale Jiří Kučera (ředitel Neziskovky.cz, o. p. 
s. – pozn. red.) mě přesvědčil, že ne všechno 
se dá dělat z pozice komerční firmy. Nadační 
fond Priorita tedy bude podporovat zviditel-
ňování nevládních organizací v médiích a 
mimo jiné bude shromažďovat prostředky na 
zpřístupnění audiovizuálních děl zrakově a 
sluchově handicapovaným lidem.

Velice Vám děkuji za rozhovor.
Ptala se Jana Maláková
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Pavel Hronek
Foto: Nikola Ramešová
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SEBEZKUŠENOSTNÍ
VÝCVIK VE VEDENÍ
TŘÍD A RŮSTOVÝCH
SKUPIN KVP III
Vhodné pro pracovníky s dětmi a mládeží
v rámci primární prevence, pro práci s třídními
kolektivy a pro vedoucí skupin osobnostního
rozvoje a volnočasových aktivit.

více na
www.vycvikkvp.cz
e-mail: h.vrbkova@seznam.cz

ANKETA

Fenomén kon-
kurence mezi 
neziskovými 
organizacemi 
příliš ve své 
práci nezazna-
menávám. Je 
možné, že je 
to vlivem naší 
cílové skupiny, kterou je duševní zdra-
ví, nebo zacílením služeb, kde jsme 
provozovateli tréninkových kaváren 
a restaurace. Organizací s takovýmto 
zaměřením není v České republice 
mnoho. I díky tomu jsme zvyklí s 
ostatními organizacemi hodně spo-
lupracovat. Předáváme si informace, 
vymýšlíme možnosti spolupráce apod. 
Z mého pohledu se potkáváme jen 
u malého procenta firemních dárců.  

Z tohoto důvodu nevnímám konku-
renci mezi námi jako významné téma.
Monika Šťastná Kohoutová, 
fundraiser, O. s. Green Doors

Konkurence 
v nezisko-
vém sektoru 
samozřejmě 
existuje – zdroje 
jsou omezené, 
neziskovky 
spolu soutěží 
o granty, o dárce a dárkyně, ale třeba 
i o mediální pozornost či podporu 
známých osobností. Tato „zdravá 
konkurence“ vůbec není na škodu, 
motivuje neziskovky, aby se profesio-
nalizovaly, zlepšovaly své služby atd. 
Snad jsem měla štěstí, ale za pětileté 
působení v neziskovém sektoru jsem 
se až na drobnosti nesetkala s nefér 
či přímo „podpásovým“ jednáním ze 
strany jiných organizací v rámci kon-
kurenčního boje. Spíše naopak. Fórum 
50 % cíleně podporuje solidaritu mezi 
organizacemi. Pokud se například 
dovíme o nové grantové výzvě nebo 
možnosti partnerství, nenecháváme si 
tuto informaci pro sebe, ale předáme 

ji i ostatním organizacím, kterých by 
se mohla týkat. A musím říct, že tento 
přístup se nám vyplácí a mnohokrát 
jiné neziskovky zase pomohly nám.
Marcela Adamusová,
projektová koordinátorka a lektorka, 
Fórum 50 %

Popravdě se nad 
tím takhle neza-
mýšlím. Když jsme 
před skoro deseti 
lety zakládali naši 
organizaci, chtěli 
jsme se pohybovat 
v oblasti migrace, 
ale řešili jsme i to, abychom zbytečně 
nedublovali činnost, kterou už někdo 
dělá. Ale došli jsme k závěru, že 
nikdo pořádně nepodporuje cizince 
v začleňování do českých škol ani 
pedagogy při jejich práci s cizinci ve 
školách. Dnes se tomu už věnuje víc 
organizací – a tím líp pro cizince i 
pro učitele. Samozřejmě to snižuje 
naše potenciální finanční zdroje, ale 
předpokládám (a doufám), že naše 
konkurenceschopnost je založena 
na kvalitě naší práce. Takže fenomén 
konkurence pro mě znamená snahu 

dělat dobře svoji práci.
Zuzana Vodňanská, ředitelka, 
META, o. p. s. – Společnost pro 
příležitosti mladých migrantů

V prostředí neziskových organizací 
funguje konkurence v mnoha smě-
rech stejně jako v sektoru ziskovém. 
Konkurenci sledujeme, zjišťujeme, 
co nabízí, motivuje nás k vývoji vpřed 
apod. Zároveň má tato konkurence 
svá specifika – dá se říci, že je tu 
tenká hranice mezi konkurencí 
a spoluprací. Naše služby vždy vychá-
zejí z potřeb našich klientů, a pokud 
zájemce u konkurence potřebnou 
službu nenachází, snažíme se mu ji 
poskytnout my. Může se ale stát, že 
v konkrétním případě nejsme schopni 
potřebu klienta uspokojit. Pak ho 
zase my odkážeme k jiné organizaci, 
o které víme, že potřebnou službu 
nabízí na profesionální úrovni. Ne-
ziskové organizace tímto způsobem 
vytvářejí pomocnou síť poskytující 
nejrůznější služby, které ve společ-
nosti chybí.
Regína Dlouhá, ředitelka, 
Klub K2, o. p. s. – centrum pro 
podporu rodiny v Praze 10

Jak se díváte 
na fenomén 
konkurence 
v neziskovém sektoru? Jak 
tento jev hodnotíte, co pro 
vaši práci znamená?
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GRANTY

Z GRANTOVÉHO 
KALENDÁŘE

23. 3. 2014
NADAČNÍ FOND AVAST
NF AVAST – SPOLU AŽ DO KONCE
Oblast podpory: 
sociální/zdravotní/humanitární, lidská práva
Působnost programu: Česká republika

31. 3. 2014
NADACE NAŠE DÍTĚ
VYHLAŠUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ – 2014
Oblast podpory: 
sociální/zdravotní/humanitární, lidská práva
Působnost programu: Česká republika

31. 3. 2014
NADACE UMĚNÍ PRO ZDRAVÍ
PROJEKTY 2014
Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitární
Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3726
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3727
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3741


TÉMA

Svobodná a férová konkurence patří mezi 
hlavní principy, na nichž stojí pluralitní 
demokratická společnost. Na jedné straně 
konkurenční prostředí umožňuje realizovat 
nápady, sny a podněcuje inovace, na druhé 
straně dává každému z nás možnost vybírat 
si služby a produkty na základě osobních 
preferencí. Jak je to ale s konkurencí mezi 
neziskovými organizacemi? Je přípust-
né, aby si neziskovky, jejichž posláním je 
přispívání k veřejnému blahu konkurovaly? 
A jdou vůbec pojmy, jako neziskový, veřejně 
prospěšný a konkurence dohromady?

Neziskové organizace často vyplňují pomy-
slnou mezeru a svými službami i dalšími 
aktivitami reagují na ty potřeby ve společnos-
ti, které nedokáží pokrýt komerční subjekty či 
veřejné instituce. To však zdaleka neznamená, 
že by neziskovky stály mimo konkurenční pro-
středí. Trh ve kterém se pohybují je jen trochu 
jinak vymezen a častěji než v komerční sféře 
je potřeba upřednostnit dosažení obecnějšího 
cíle před prospěchem konkrétní organizace.

BÝT LEPŠÍ NEŽ OSTATNÍ

Stejně jako v businessu platí i v prostředí 
nezisku, že konkurenční tlak nutí jednotlivé 
aktéry k neustálému zlepšování se. Pokud 
chce neziskovka uspět, tak už dávno nestačí, 
aby lidé v ní dělali práci s nadšením a dobrými 
úmysly. Stále více platí, že úspěšní jsou pouze 
ti, kteří pracují profesionálněji a kvalitněji než 
ostatní. Nejmarkantnější je to samozřejmě 
v oblasti poskytování služeb, přičemž zdaleka 
nejde jen o jejich úroveň a kvalitu, ale také na-
příklad o to, jak dokáží jednotlivé neziskovky 
reagovat na aktuální potřeby a přizpůsobovat 
jim svoji nabídku.

Na poli služeb a činností, které lze označit 
jako veřejně prospěšné, mají neziskové 
organizace určitou konkurenční výhodu, 
která vyplývá z jejich nevýdělečného statusu. 
Do značné míry jde o společenské konvence 
a emoce než o racionální přístup, faktem 
však je, že v oblastech jako je péče o zdra-
votně postižené či seniory, ochrana přírody 
nebo organizování dětských volnočasových 
aktivit by subjekty, jejichž primárním cílem je 

dosahování zisku, působily nepatřičně a těžko 
by získávaly podporu. V poslední době se však 
tato výhoda pozvolna vytrácí v souvislosti 
s tím, jak klesá společenské renomé celého 
neziskového sektoru. 

SOUTĚŽ O ZDROJE

Tvrdý konkurenční boj probíhá mezi nezisko-
vými organizacemi též pokud jde o přístup ke 
zdrojům, které jsou vždy omezené. Nemusí 
přitom jít jen o získávání dotací nebo pro-
středků od dárců. Stejně tvrdě mohou nezis-
kovky soupeřit o kvalitní zaměstnance 
a součástí konkurenčního chování je 
i ochrana získaného know-how. V případě 
veřejných zdrojů zpravidla vítězí ti, kdo se 
lépe orientují v bludišti administrativních 
procesů a povinností, zatímco při jednání se 
soukromými dárci je rozhodující, jak dokáže 
neziskovka prezentovat své poslání a o jednou 
získané dárce dále pečovat. Snaha uspět ve 
všech těchto oblastech může být pro menší 
neziskovky příliš velkým soustem, zvlášť na 
počátku jejich činnosti, kdy teprve sbírají 
zkušenosti je proto lepší identifikovat prioritní 
úkoly a zdroje, a na ty se poté zaměřit.

NĚKDY JE LEPŠÍ SPOLUPRACOVAT

Vyskytují se případy, kdy se i největší kon-
kurenti spojí, aby společně dosáhli nějakého 
náročného cíle nebo mohli realizovat velký 
projekt, na který by prostě každý sám nesta-
čili. Bez takovéto spolupráce by nevznikla 
největší stavební díla a lidská noha by nikdy 
nedošlápla na povrch měsíce. Podobná 
partnerství z rozumu jsou samozřejmě běžná 
i v neziskovém sektoru, ba co víc, dárci je zde 
často považují za samozřejmá nebo je přímo 
vyžadují. Z jejich pohledu totiž není efektivní, 
aby například v jednom regionu působilo pět 
malých organizací zaměřených na prevenci 
drogových závislostí. Takový stav vnímají 
spíše jen  jako zbytečné tříštění kapacit a ne-
ziskovky, které se nedokáží dohodnout, ačkoli 

mají stejné či velmi podobné poslání, budou 
pravděpodobně považovat za nedůvěryhodné. 

PROČ NÁM TO ČASTO NEJDE?

Neziskové organizace to však samozřejmě 
mohou vidět jinak než dárci. Energii, jež je 
pohání často čerpají z určitých idejí, které se 
rozhodly uvádět v život. Rozdíly v přístupech 
a metodách, kterými chtějí dosahovat podob-
ných cílů mohou být někdy pro nezúčastně-
ného pozorovatele sotva postřehnutelné, pro 
lidi v konkrétní neziskovce však mohou být 
naopak důvodem, proč možnost spolupráce 
s konkurenční neziskovkou zcela zavrhnou, 
nebo se proti ní dokonce začnou ostře vyme-
zovat.

Přílišným uzavíráním do svých vizí a lpěním 
jen na určitých metodách si neziskovka může 
dokonce natolik zúžit okruh svých poten-
cionálních podporovatelů, že se jí to stane 
osudné. Lze sice namítnout, že ty, které najde 
s ní budou svázáni o to pevněji, v prostředí 
malého rybníku našeho českého prostředí 
však takový přístup nelze příliš doporučit.

VŽDYŤ JE TO TAK NORMÁLNÍ!

Nejlepší cestou, jak se s konkurencí vyrovnat 
je brát ji jako přirozenou věc a naopak nebrat 
sami sebe příliš vážně, jako bychom byli jedi-
ní, kteří dokáží spasit svět. K tomu prvnímu 
patří přiznání si, že konkurence mezi nezis-
kovkami existuje a nalezení odpovídajícího 
korektního vztahu k našim konkurentům. 
Nemá smysl se tvářit jako součást jedné skvělé 
party, když víme, že se naše zájmy střetávají, 
zároveň to však není důvod na sebe rovnou 
nevražit. K tomu druhému je zase třeba se 
dívat dál, než jen na špičku vlastního nosu. 
Hlavním imperativem by pro nás mělo být 
naplňování poslání a toto úsilí by nám nemělo 
komplikovat příliš úzkostlivé trvání  na vlast-
ních přístupech nebo vzájemné antipatie.

Aleš Mrázek

Trochu jiná
konkurence
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Burzovní spekulanti se naštěstí ještě o neziskovky nezajímají, co je konkurence už ale dobře víme.
The São Paulo Stock Exchange, Rafael Matsunaga, Wikipedia



Je úplně jedno, zda se jedná 
o klasický byznys či nezisko-
vý sektor. Všichni fungujeme 
v konkurenčním prostředí a o to více musíme 
chránit svoji značku a své know-how. V České 
republice bylo například v roce 2012 regist-
rováno 458 nadací. Spektrum podpory, které 
nabízejí, je velice široké a zasahuje do všech 
sociálních a zdravotních oblastí.

Podle mého názoru je škoda, že se někdy vý-
znamní donátoři rozhodnou odejít za „novým 
jménem“ místo toho, aby podpořili 
v oblasti již etablované profesionální nezisko-
vé organizace. Bohužel, reakcí neziskových 
subjektů, které v této oblasti mnohdy fungují 
už více než 15 let, na tuto situaci nemůže být 
moc. Vlastně připadá v úvahu pouze jediná. 
Pracovat a fungovat stále tak dobře jako do-
posud a ukázat ještě nerozhodnutým dárcům 
kvalitu své práce.

Dnes už nestačí dárci nabídnout, že se o něm 
zmíníte na webových stránkách či ve výroční 
zprávě. Musíte o něho pečovat stále, být s ním 
v kontaktu a dávat mu možnost spolurozho-
dovat při výběru obdarovaného, poskytnout 
mu zpětnou vazbu o využití jeho financí. To se 
nám, Divokým husám, daří.

Naši firemní dárci poté, co si vyberou projekt, 
kterému jeho výtěžek znásobí, dostanou nej-
prve informace o chystané benefici, poté 
o jejím výtěžku a do půl roku vyúčtování 
celého projektu včetně dokladů o nákupu avi-
zovaného zařízení či služeb z původní žádosti. 
Kopie faktur, darovacích smluv či nákupních 
dokladů a fotografie přímo z provozu žada-
telské organizace jsou samozřejmostí. Každý 

měsíc se nám sejde 10–15 žá-
dostí od různých neziskových 
organizací. Vybrat z nich 3–5, kterým Divoké 
husy znásobí jejich výtěžky z benefic, je velmi 
složité. Prvním kritériem je důvěryhodnost 
organizace, její transparentní hospodaření 
a doba fungování, druhým je pak samotný zá-
měr využití takto získaných prostředků. Když 
někdo potřebuje opravit střechu za milion, tak 
víme, že našich 60 000 Kč (max. výše podpo-
ry) zde nepomůže tolik, jako když podpoříme 
benefici hospice, který za tuto částku koupí 
tři polohovací lůžka. Dále nás zajímá druh 
benefice. Čím více aktivity, tím lépe. Vybírání 
peněz do sbírkových pokladniček bez další 
snahy například nepodporujeme. Posledním 
kritériem je i přihlédnutím k nákladům na 
benefici samotnou. Náklady nesmí ve finále 
překročit 20 % ze zisku – jen tak má akce 
smysl a stává se beneficí.

Jsem přesvědčena, že zdravá konkurence 
nikdy nikomu neublížila, naopak dokáže 
pozitivně motivovat. Nadace Divoké husy se 
s konkurencí vyrovnává po svém. Hledáme 
stále nové cesty, jak oslovit nové donátory 
z komerční sféry. Nejlépe se nám daří získávat 
finance formou zaměstnanecké sbírky a to pří-
mým kontaktem. Nabízíme „našim“ firmám 
každý měsíc přehled žádostí od organizací, 
které mohou společně s námi podpořit. Pro 
zaměstnance pořádáme akce, jako jsou chari-
tativní trhy či akce Dobré zprávy. Zveme je na 
vlastní benefice, aukce, bleší trhy či kulturní 
akce. Získané finance pak putují na granto-
vý účet nadace. Veřejnost si tak jednoduše 
uvědomí, že ani my nečekáme s pomyslně 
nataženou rukou jen tak na to, že nám někdo 
do dlaně hodí korunu.

MARCELA NEVŠÍMALOVÁ, 
ŘEDITELKA, NADACE DIVOKÉ HUSY

V roce 2001, kdy jsme předali prvního psa, 
služba tohoto druhu v ČR chyběla. Po před-
stavení pilotního projektu se začalo hlásit 
velké množství klientů, kteří toužili po svém 
čtyřnohém asistentovi, a my je ani nemohli 
tak rychle uspokojit. V tomto období začaly 
vznikat i další organizace, které se výcviku 
tohoto druhu začaly věnovat. Protože bylo vše 
nové, naráželi jsme často na problémy 
s přístupovými právy našich psích průvodců. 
Malými krůčky jsme pro psy získávali nová 
privilegia a desítkami veřejných prezentací, 
přednáškami ve školách, školkách nebo na 
firemních akcích, jsme postupně seznamovali 
veřejnost s asistenčními psy.

Dle mého názoru by konkurenční boj v 
neziskovém sektoru neměl vůbec existovat, 
naopak vítaná by byla případná spolupráce, 
ale to bychom nesměli působit v ČR. V našich 
začátcích jsme si všimli, že zástupci některých 
organizací navštěvovali naše prezentace a peč-
livě si je natáčeli. Následně jsme slova našich 
přednášejících slyšeli při prezentacích jiných 
organizací. „Opisování“ v dalších oblastech 
už nás pak ani nepřekvapilo. Až později jsme 
pochopili, že se nejednalo o „kopírování“, ale 
učení se od nás, a to je přece čest…

V současné době je v České republice několik 
organizací s obdobným zaměřením a poslá-
ním. Každá poskytuje rozdílné druhy služeb 
a různý styl výcviku. My cvičíme jen retrievry 
s průkazem původu a s přípravou začínáme 
již u 8týdenních štěňátek. Některé společnosti 
vycvičí klientovi jeho vlastního psa, psa malé 
rasy či služebního plemene. Rozmanitost 
v nabízených službách je jistě přínosná, klient 
není odkázán na jedinou organizaci a má 
možnost volby. 
HANA PIRNEROVÁ, 
ŘEDITELKA, POMOCNÉ TLAPKY O. P. S.
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Konkurence
mezi neziskov-
kami? Ano!

NADACE 
DIVOKÉ HUSY

Organizace funguje v České republice více 
než 17 let. Za tu dobu podpořila napros-
to ojedinělým způsobem více než 1600 
neziskových organizací částkou bezmála 
300 milionů korun. Divoké husy podporují 
odvážné lidi a jejich smělé projekty. Jedineč-
ný způsob podpory spočívá ve zdvojnáso-
bování výtěžků benefičních akcí vybraných 
neziskových organizací, a to do max. výše 
60 000 Kč. Divoké husy tak všechny moti-
vují k vlastní aktivitě.

Akci Adventní věnce pro Divoké husy podpořily 
i známé osobnosti. Foto: Nadace Divoké husy

Konkurence
z pohledu 
o. p. s. Tlapky

POMOCNÉ TLAPKY O. P. S. 

Organizace vznikla v roce 2001 a jako první 
v ČR se začala věnovat výchově a výcviku 
asistenčních psů pro tělesně postižené, kteří 
tak mohou získat zdarma neocenitelného 
pomocníka, který částečně nahradí lidského 
asistenta. Pes je nejlepším přítelem člověka, 
navíc každodenní asistenční úkony pro 
svého pána dělá s láskou, nadšením, velkou 
chutí a bez odmlouvání. 



Již brzy proběhne 15. ročník veletrhu 
neziskovek NGO Market, který bude tema-
ticky zaměřen na vzdělávání v občanském 
sektoru. Proto bychom vám rádi přiblížili 
malý výběr toho, na co se můžeme společ-
ně těšit. 

Tématem letošního ročníku veletrhu, který 
se koná v pátek 25. dubna 2014 v Národní 
technické knihovně v Praze, je vzdělávání. 
Téma jsme zvolili na základě provázanosti s 
každodenním životem každého z nás. Nezis-
kové organizace a občanský sektor vznikaly v 
České republice spontánně a jak se rozvíjela 
jejich činnost, začala růst potřeba rozvíjet 
vzdělávací programy pro pracovníky nezis-
kových organizací. Občanský sektor vyrůstá 
z občanské společnosti a sama občanská 
společnost je určitým veřejným „mezipro-
storem“ mezi světem privátních a státních 
zájmů. Tím dává občanům příležitost vyjád-
řit své názory a být aktivní na poli veřejného 
zájmu. Aby mohly neziskové organizace být 

ve své činnosti občanům opravdu nápomoc-
ny, potřebují mít náležité znalosti 
a zkušenosti.

NGO Market 2014 přichází s řadou předná-
šek a workshopů zaměřených na praktickou 
podporu neziskových organizací a sdílení 
jejich dobrých zkušeností a praxe. K naší 
velké radosti přijali pozvání na veletrh dva 
významní zahraniční hosté –  paní Doraja 
Eberle, předsedkyně správní rady rakouské 
Erste Stiftung, a pan Robert Osborne, kon-

zultant americké The Osborne Group. Věří-
me, že jejich program, otevřený pro všechny 
účastníky a návštěvníky veletrhu, bude patřit 
mezi vrcholy NGO Marketu.

Ve spolupráci s organizací Sanek Ponte chys-
táme jarní workshop o příležitostech, které 

účast na NGO Marketu přináší. Tradičním 
doplňkem veletrhu bude i doprovodná konfe-
rence, která se koná se ve čtvrtek 24. dubna 
2014 a bude věnována tématu „Podnikání 
jako metoda fundraisingu neziskové organi-
zace“.

Věříme, že si z bohaté nabídky letošního pro-
gramu vyberete a těšíme se na setkání s vámi.

Tým Nadace Forum 2000 
a NGO Marketu

Tématem 
15. ročníku
NGO 
Marketu je 
„Vzdělávání“
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Účastníci diskuze, která proběhla v rám-
ci NGO Marketu 2013.
Foto: Forum 2000 Foundation

Z doprovodného programu 
NGO Marketu 2013: (zleva) moderátor Jan 
Bumba (týdeník Ekonom), Klára Tichá (Nadace 
Telefónica), Jarmila Baudyšová (Nadace Avast), 
filantrop Karel Janeček. 
Foto: Forum 2000 Foundation



V rámci projektu Možnosti systémové pod-
pory ohrožených a náhradních rodin, finan-
covaného Evropským sociálním fondem, 
proběhlo v Praze expertní setkání zaměřené 
na sdílení příkladů dobré praxe a přístupů 
k této problematice za účasti odborníků 
z České republiky, Slovenska, Maďarska, 
Německa a Nizozemí. Přednášející i účast-
níci panelové diskuse se tak podělili o své 
zkušenosti a poznatky s prací neziskových 
organizací s ohroženými rodinami. Setkání 
pořádal Nadační fond J&T, řešitel projektu s 
reg. č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00015.

Další série dvoudenních seminářů orga-
nizovaných v rámci projektu Jak aktivně 
nacházet náhradní rodiče – profesionaliza-
ce procesů při výběru adeptů na nový typ 
zaměstnání (zkrácený název Zn. Náhradní 
rodič, reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00268) 
pořádaných v krajských městech pro 

sociální pracovníky z řad orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí (ve zkratce OSPOD) i 
neziskových organizací, kteří chtějí napo-
moci dalšímu zlepšení péče o ohrožené děti, 
proběhne do června ve všech 14 krajských 
městech ČR. Projekt je financován Evrop-
ským sociálním fondem.

Lektoři vzdělávacích bloků Pěstounství, 
Psychologie a komunikace, Legislativa a PR 
a marketing zprostředkují účastníkům z řad 
pracovníků OSPOD a neziskových organi-
zací nové poznatky v oblasti komunikace se 
zájemci o náhradní rodičovství i příklady 
dobré praxe z pořádání edukačně-náboro-
vých kampaní u nás a v zahraničí. Sociální 
pracovníci tak budou mít během dvouho-
dinového workshopu možnost vyzkoušet si 
prakticky metody vyhledávání náhradních 
rodičů pro děti, které z různých důvodů 
nemohou vyrůstat ve své rodině.

Do konce minulého roku proběhlo již 14 
seminářů ve všech krajích ČR. Vyškoleno 
bylo celkem 258 sociálních pracovníků, 
kteří se specializují na péči o ohrožené děti, 
především v oblasti náhradní rodinné péče. 
Účastníci si cenili především praktických 
informací a odborného přístupu lektorů, 
příkladů ze zahraničí a možnosti síťování s 
odborníky na problematiku náhradní rodin-
né péče v regionu.

Projekt se zkráceným názvem Zn. Náhradní 
rodič vyvrcholí v červnu 2014 mezinárodní 
konferencí v Praze. Bližší informace 
o projektu a termínech seminářů najdete 
na webových stránkách 
www.nahradnirodic.cz.

Jana Rydlová, Nadační fond J&T

O možnostech 
systémové 
podpory 
ohrožených 
a náhradních 
rodin se radili 
přední 
odborníci
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TERMÍNY SEMINÁŘŮ V ROCE 2014*

KRAJ  MĚSTO TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ

Plzeňský  Plzeň  13.-14. 3. 2014 Hotel Victoria, Borská 19, Plzeň
Ústecký  Ústí nad Labem 27.-28. 3. 2014 Clarion Congress Hotel, 
     Špitálské nám. 351, Ústí nad Labem
Karlovarský Karlovy Vary 10.-11. 4. 2014 Hotel Lafonte, Majakovského 29, 
     Karlovy Vary-Rybáře
Pardubický Pardubice 24.-25. 4. 2014 Hotel Staré časy, 
     Havlíčkova 1080, Pardubice
Liberecký Liberec  5.-6. 5. 2014 Hotel Liberec, 
     nám. F. X. Šaldy 1345/6, Liberec
Vysočina  Jihlava  15.-16. 5. 2014 Hotel Gustav Mahler,
     Křížová 4, Jihlava
Královéhradecký Hradec Králové 22.-23. 5. 2014 Hotel Alessandria, 
     třída SNP 733, Hradec Králové
Olomoucký Olomouc 2.-3. 6. 2014 Hotel Prachárna, 
     Křelovská 91, Olomouc
Zlínský  Zlín  12.-13. 6. 2014 Hotel Garni, 
     nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín

*Semináře v Brně, Ostravě, Praze a Českých Budějovicích se již konaly.

Projekt „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče – profesionalizace procesů při výběru adeptů na 
nový typ zaměstnání“ úspěšně pokračuje dalším během vzdělávacích seminářů v regionech.

Ilustrační foto.
Foto: archiv Nadačního fondu J&T



REPORTÁŽ

Druhé únorové úterý pořádaly Neziskovky.
cz zcela ojedinělý kurz známé koučky Renaty 
Kronowetterové pod názvem Zákon přitaž-
livosti. Setkání proběhlo v prosluněných 
prostorách Hotelu Golf v Praze  5 – Motole, 
a to za účasti zájemců z celé České republiky. 
Renata, která je úspěšnou lektorkou, spiso-
vatelkou, majitelkou tří firem a blízkou spo-
lupracovnicí takových osobností, jako jsou 
například profesionální řečník Brian Tracy či 
transformační učitelka Marie Diamond, po-
řádá kurzy po celém světě a nás proto velice 
potěšilo, že si ve svém náročném programu 
udělala čas i na neziskové organizace.

TROCHA TEORIE, HODNĚ PRAXE

Úvod kurzu se nesl v duchu vzájemného 
seznamování a vylíčení životního příběhu 
lektorky, který je sám o sobě velmi imponují-
cí. V přímé návaznosti následovala praktická 
cvičení, jejichž prostřednictvím byla účastní-
kům dána možnost hlubší sebereflexe, posu-
nutí vlastních hranic a zjištění, že existují-li 
nějaké limity, jsou to pouze ty, které si sami 

vytváříme. Mezi výchozí body kurzu patřila 
teze, že každý jsme tvůrcem vlastní reality. 
Pokud máme jasně stanovené cíle, správné 
nastavení mysli a každý den podnikneme 
potřebné kroky ke splnění svých cílů, tak je 
dokážeme proměnit ve skutečnost. Využít 
se k tomu dá i zákon přitažlivosti.  Lektorka 
při provádění seminářem vyjadřuje názor, 
že na každý problém existuje řešení. Změnit 
nezdravé zvyky a staré způsoby myšlení jsou 
principy, které mají velký vliv na naše zdraví, 
štěstí i úspěch. 

Součástí programu byla také skupinová 
meditace, jež měla za následek přinejmen-
ším absolutní fyzické i psychické uvolnění, 
nezřídka však také hluboký osobní prožitek.
„Seminář byl zařazen do nabídky Neziskovek.
cz mimo běžný koncept našeho vzdělávacího 
programu především s cílem pro motivaci, 

uvolnění a odpočinku v našem každodenním 
životě,“ vyjádřila se k uskutečněnému kurzu 
asistentka vzdělávání Neziskovek.cz Tereza 
Černá.

PROCHÁZKOU PO ŽHAVÉM UHLÍ 
K VÝSLEDKŮM

Renata sama je praktikem své činnosti. Mů-
žete se s ní setkat i na jí pořádaném semináři 
firewalkingu (chůze po žhavém uhlí), což  je 
transformační seminář, na kterém si uvědo-

míte, že jste tvůrci své vlastní reality. Naučíte 
se i mentální techniky, které můžete využít k 
dosažení úspěchu ve všech oblastech života. 
Renata Kronoweterová je executive a life 
coach, pomáhá lidem dosahovat nadstan-
dardních výsledků v oblasti kariéry, vztahů 
i zdraví. S klienty pracuje na cílech, vizích a 
konkrétních krocích, které mohou k dosažení 
svých cílů udělat. Její koučink je zaměřen na 
maximalizaci jejich vnitřních zdrojů a akti-
vaci jejich potenciálu. Společnosti si Renatu 
najímají jako motivačního spíkra a školitel-
ku. Věnuje se tématům motivace, dosažení 
úspěchu, leadershipu, change managemen-
tu, prodeji, komunikaci, týmové spolupráci a 
time managementu.

Světově proslulá 
koučka Renata 
Kronowetterová 
školila pro 
Neziskovky.cz

Všichni zúčastnění spolu 
s lektorkou Renatou Kronowetterovou.
Foto: Neziskovky.cz
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Účastníci bedlivě poslouchají slova 
Renaty Kronowetterové.
Foto: Neziskovky.cz



Prosím o objasnění dopadu nepeněžního plnění pro členy spolku do daně z pří-
jmů. Konkrétně se jedná o sportovní organizaci, která bude v průběhu roku 2014 
pořizovat za své pro trenéry a děti (všichni jsou členy spolku) sportovní pomůcky, 
oblečení, obuv. Podléhá toto dani z příjmu fyzických osob? Je nějaký rozdíl, 
pokud spolek pořizuje vybavení z dotací nebo z vlastních zdrojů? Je možné použít 
pro příjemce osvobození podle § 10, odst. 3, písm. d), bod 4. zákona o daních 
z příjmů? Má to nějakou souvislost s novým § 4, odst. 1, písm. k), bodem 2?

Odpověď:
V případě, že spolek trenérům a dětem věci (sportovní pomůcky, oblečení, 
obuv) pouze nepůjčí, ale skutečně daruje, pak jde ze strany spolku o po-
skytnutý dar a ze strany fyzické osoby (trenéra, dítěte) jde o přijatý dar, tedy 
přijaté bezúplatné plnění. Od 1. 1. 2014 již bezúplatné plnění nepodléhá dani 
darovací, která byla k 31. 12. 2013 zrušena, ale podléhá dani z příjmů. Fyzická 
osoba musí v případě přijetí daru, tedy nabytí bezúplatného plnění, postu-
povat v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

V ZDP přibylo několik částí věnujících se osvobození bezúplatně nabytých 
příjmů, pro fyzické osoby jde zejména o § 4a a úpravy v § 4 a 10. Zmíněné 
ustanovení v § 4 odst. 1 písm. k) bod 2. osvobozuje příspěvky, tedy bezúplat-
ně nabytá plnění od nadací, nadačních fondů a spolků, nicméně nesmí jít o 
zakladatele, členy, zaměstnance a jiné osoby blízké. Výjimkou u osob blízkých 
je pouze poskytnutí příspěvku na kompenzaci zdravotního postižení nebo 
sociálního vyloučení, což musí být dobře prokazatelné. Jiný příspěvek osobám 
blízkým, tedy i členům, nelze podle tohoto ustanovení osvobodit.

V tomto případě, kdy fyzická osoba, člen spolku, nabývá od spolku bezúplat-
né plnění, lze využít ustanovení § 10 odst. 3 písm. d), které upravuje obecná 
osvobození při přijetí bezúplatného plnění. V dotazu zmíněný bod 4 lze 
pro tento případ určitě použít, je třeba si pouze hlídat částku poskytnutého 
plnění.
To, zda spolek nabyl movitý majetek (vybavení) z dotace nebo jej pořizuje 
z vlastních prostředků pro zdanění na straně fyzické osoby, příjemce plnění, 
nerozhoduje. To je důležité pouze na straně spolku, který s tím podle finanční-
ho zdroje příslušně zachází ve svém účetnictví a ve svých daňových povinnos-
tech.
Ing. Miroslava Nebuželská, UNES

PORADNA

V tomto a následujícím čísle Světa neziskovek bychom vás rádi seznámili se 
systémem hmotné pomoci rodinám ve Francii. První článek je spíše přehle-
dem, následující pak bude zaměřen na pomoc rodinám s výdaji spojenými 
s narozením či adopcí dítěte, s jeho výchovou a způsobem hlídaní do tří let 
věku.

Systém francouzského sociálního zabezpečení rozlišuje 6 společenských 
rizik, která vyžadují redistribuci. Jedná se o stáří, zdraví, zaměstnání/za-
členění na trh práce, bydlení, chudobu a vyloučení, mateřství a rodinu. 

Zdravotní výdaje, spojené s těhotenstvím a porodem, stejně jako peněžitá 
pomoc v mateřství, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění (ve výši 7,7 
miliard eur v roce 2011).

Dávky rodinné, v naprosté většině nepojistné, jsou vypláceny tzv. Státní 
pokladnou rodinných příspěvků (48,5 miliard eur v roce 2011). Dohro-
mady dnes existuje 11 typů těchto dávek pro rodinu. Nárok na ně mají 
všichni občané trvale pobývající ve Francii (bez podmínky národnosti), 
kteří mají ve své péči dítě do 20 let (21 let pro dvě z těchto dávek).

Mezi tyto dávky patří:
•	 Rodinný	příspěvek
 Balíček “Podpora k příchodu dítěte do rodiny a péči o něj” (PAJE) 
 obsahující hlavně: Základní příspěvek, Bonus k narození/adopci, 
 Doplněk k volnému výběru chůvy, Doplněk k volnému výběru aktivity
•	 Doplňkový	rodinný	příspěvek
•	 Příspěvek	na	výchovu	postiženého	dítěte
•	 Rodinná	podpora
•	 Příspěvek	na	školní	potřeby
•	 Příspěvek	na	rodinné	bydlení
•	 Příspěvek	na	sociální	bydlení

Přibližně polovina peněžitých dávek je univerzální, mají na ně tudíž nárok 
všichni rodiče a jejich výše se odvíjí pouze od počtu a věku dětí. Typic-
kým příkladem je rodinný příspěvek, vyplácený všem rodinám s dvěma a 
více dětmi, nebo také příspěvek na výchovu postiženého dítěte a rodinná 
podpora. 

Druhá polovina dávek je podmíněna výší přijmu, který nesmí přesáhnout 
určitý práh. Mezi ně patří například některé dávky PAJE (bonus k naroze-
ni/adopci a základní příspěvek), doplňkový příspěvek, příspěvek na školní 
potřeby a příspěvek na sociální a rodinné bydlení.

DÁVKY, NA KTERÉ MAJÍ NÁROK VŠICHNI RODIČE
Rodinný příspěvek je základní hmotná pomoc rodinám. Celkový výdaj na 
rodinný příspěvek představuje 26 % všech rodinných dávek sociálního 
zabezpečení. Již od poválečné reformy francouzského systému sociálního 
zabezpečení z 22. srpna 1946 je rodinný příspěvek automaticky vyplácen 
všem rodinám s dětmi a jeho výše se odvíjí pouze od počtu dětí a jejich 
věku (děti, na které je dávka vyplácena, však nesmí vydělávat více než 55% 
minimálního přijmu). Účelem je částečně kompenzovat snížení životní 
úrovně spojené s náklady na děti, a to bez ohledu na výši přijmu rodičů. 

Tendence francouzské rodinné politiky je tedy směs univerzalistické tradi-
ce hmotných dávek spolu s narůstajícím vlivem sociální politiky (výrazněj-
ší transfer mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými rodinami) a politiky 
zaměstnanosti (boj proti nezaměstnanosti, snaha umožnit kvalifikovaným 
matkám rychlý návrat na trh práce). 

Alžběta Müllerová, 
Informační středisko 
Mikuláš, o. p. s.
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Nepeněžní plnění 
z prostředků spolku

JAK TO CHODÍ JINDE. Inspirace 
pro pracovníky v sociálních službách.
Hmotná pomoc rodinám ve Francii, část I

21.3.2014
NADAČNÍ FOND GSK
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU GSK
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Působnost programu: Česká republika

PRŮBĚŽNÁ UZÁVĚRKA
NADACE VIA, RYCHLÉ GRANTY 2014
Oblast podpory: regionální/komunitní rozvoj, ostatní
Působnost programu: Česká republika

GRANTY

Z GRANTOVÉHO 
KALENDÁŘE

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3739
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3742


Vás zvou na mezinárodní odbornou konferenci: 
Podnikání jako metoda fundraisingu 
neziskové organizace
Jaké jsou nové možnosti podnikání neziskových organizací podle nového občanského zákoníku?
Jaký je rozdíl mezi podnikáním neziskové organizace a sociálním podnikáním?
Jak funguje sociální podnikání u našich sousedů?
Jak poskytovat skvělé služby?
Existuje návod, jak podnikat v neziskovém sektoru?

KDY: 24. dubna 2014, 9.00-13.45
KDE: Praha, Národní technická knihovna

PROGRAM
9.00 - 9.30  Prezence účastníků
9.30 - 9.45  Zahájení 
   Jakub Klepal, výkonný ředitel, Nadace Forum 2000
9.45 - 10.00  Podnikání neziskových organizacích podle současného občanského zákoníku
   Petr Vít, Neziskovky.cz
10.00 - 10.15  Současné podnikání neziskových organizacích z pohledu daňového poradce
   Miroslava Nebuželská, BVM Audit
10.15 -1 0.45  Diskuse
10.45 - 11.00  Jak se pozná sociální podnik?
   Petra Francová, People Planet Profit
11.00 - 11.15  Diskuse
11.15 - 11.45  Pauza na kávu
11.45 - 12.00  Přeměňte dobré služby na skvělé
   Adam Hazdra, Direct People
12.00 - 12.15  Diskuse
12.15 - 13.15  Podmínky pro podnikání neziskových organizací u našich sousedů
   zástupce Slovenska
   zástupce Maďarska
   zástupce Polska
   zástupce Německa
13.15 - 13.45  Závěr
   Networking s malým občerstvením

VÍCE INFORMACÍ NA:
www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/mezinarodni-odborna-konference/

ORGANIZÁTOŘI:
Nadace Forum 2000, www.forum2000.cz
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, www.avpo.cz

KLI
KNI

NADACE FORUM 2000 
A ASOCIACE VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH 
ORGANIZACÍ ČR

www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/mezinarodni-odborna-konference/


Nový občanský zákoník (zákon 89/2012 
Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, 
je páteří ucelené rekodifikace soukromého 
práva České republiky. Současně s ním 
nabývá účinnosti také nový zákon o obchod-
ních korporacích (zákon 90/2012 Sb.) a řada 
dalších nových či významně novelizovaných 
právních předpisů. Zároveň se ruší stávající 
občanský zákoník (zákon 40/1964 Sb.) a 
obchodní zákoník (zákon 513/1991 Sb.). 
Nová civilní legislativa výrazně zasahuje do 
všech oblastí lidského života, mimo jiné také 
do sféry neziskových organizací. V následu-
jící sérii článků přineseme čtenářům Světa 
neziskovek informace o jednotlivých nových 
či „inovovaných“ právních formách, jejich 
základních znacích a vhodnosti pro různé 
oblasti života neziskového sektoru.

SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN 
ÚČINNÝCH OD 1. LEDNA 2014:

l Občanská sdružení vzniklá dle zákona 
83/1990 Sb. se ze zákona stala spolky podle 
nového občanského zákoníku. Sdružení mají 
právo rozhodnout o změně své právní formy 
na zapsaný ústav nebo na sociální družstvo.

l Obecně prospěšné společnosti, vzniklé 
dle zákona 248/1995 Sb. se při své činnosti 
nadále řídí tímto (zrušeným) zákonem. Nové 
obecně prospěšné společnosti již nelze zaklá-
dat.

l Zájmová sdružení právnických osob, 
vzniklá dle zákona 40/1964 Sb. se nadále řídí 
tímto (rovněž zrušeným) zákonem. Nová již 
nelze zakládat. Zájmové sdružení má mož-
nost změnit svou právní formu na spolek.

l Nadace a nadační fondy se řídí novou 
(značně pozměněnou) právní úpravou nové-
ho občanského zákoníku.

l Je možno zakládat dvě nové právní formy 
neziskových organizací, a to zapsaný ústav 
(ideový „nástupce“ obecně prospěšné spo-
lečnosti) podle nového občanského zákoníku 
a sociální družstvo dle zákona o obchodních 
korporacích – jedná se o „modifikovanou 
verzi standardního družstva“, určenou ze-
jména pro sociální podnikání.

l Je zřízen (zákonem 304/2013 Sb. o 
veřejných rejstřících právnických a fyzic-
kých osob) veřejný rejstřík, do kterého se 
na podobném principu, jako v minulosti 
do rejstříku obchodního, zapisují všechny 
právnické osoby.

Většině existujících neziskových organizací 
ukládá zákon různé povinnosti, související s 
přechodem na novou právní úpravu. O nich 
bude blíže pojednáno v dalších číslech Světa 
Neziskovek.

Závěrem podotýkám, že výklad nové civilní 
legislativy vzhledem k jejímu rozsahu (jen 
nový občanský zákoník má více než tři tisíce 
paragrafů) je poměrně obtížný, a to nejen 
pro laiky, ale stejnou měrou i pro odborníky, 
ať už se jedná o pracovníky soudů, notáře, 
advokáty nebo jiné právnické profese. Je 
tedy potřeba počítat s tím, že zejména v 
počátcích své účinnosti bude nová legislati-
va představovat zvýšenou zátěž jak pro své 
adresáty, včetně neziskových organizací, 
tak pro profesionály, kteří se zabývají jejím 
výkladem a aplikací. Proto nelze než do-
poručit, aby se ti, jichž se to nejvíce týká (u 
neziskových organizací jde zejména o členy, 
zakladatele či zřizovatele a členy jejich orgá-

nů) včas informovali o dopadech nové právní 
úpravy právě na jejich organizaci. K tomu 
může (kromě zamýšlené série článků Světa 
Neziskovek) jistě přispět i účast na odbor-
ných seminářích nebo využití individuálních 
konzultačních služeb Neziskovek.cz.
Petr Vít

MEDAILON

PRÁVNÍ
RÁDCE

Neziskové organizace 
po 1. lednu 2014
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Petr Vít má bohatou praxi v oblasti 
právního poradenství.
Foto: Neziskovky.cz

Petr Vít je absolventem Práv-
nické fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze, obor 
Právo. Problematice nezis-
kového sektoru se věnuje 
bezmála 9 let. Kromě posky-
tování lektorských a konzultačních služeb 
pracuje také jako právník pro Neziskovky.cz 
a AVPO ČR. Ve spolupráci s těmito organi-
zacemi se podílí i na tvorbě nové legislativy 
– „velká“ novela zákona o obecně prospěš-
ných společnostech, připomínky k novému 
občanskému zákoníku, v současnosti pak 
zákon o veřejné prospěšnosti nebo novela 
zákona o daních z příjmů.



Sebehodnocení 
je jednou z cest 
k úspěchu 

Konkurenční 
prostředí v naší 
společnosti sílí 
v každém oboru 
a nevyhýbá 
se ani oblasti 
zájmového 
a neformální-
ho vzdělávání. 
Chtějí-li organi-
zace poskytu-
jící tento druh 

vzdělávání v tomto prostředí nejen 
uspět, ale udržet se, musejí hledat 
nové prostředky, jak tohoto cíle do-
sáhnout. Jeden takový nabízí projekt 
K2, který realizuje ministerstvo škol-
ství spolu s Národním institutem pro 
další vzdělávání. V rámci jeho klíčové 
aktivity Aplikace nástrojů řízení kva-
lity se vyvíjí tzv. on-line systém řízení 
kvality OLINA (olina.nidm.cz). Jde 
o komplexní nástroj, jak lépe řídit 
organizaci, plánovat vlastní činnost, 
pracovat s lidskými zdroji 
a rozvíjet svoji činnost. Pro uživatele 
je k dispozici zdarma a byl přizpůso-
ben oblasti práce s dětmi a mládeží. 
V současné době probíhá jeho pilo-
táž, do které se zapojilo zatím sedm 
organizací poskytujících zájmové 
a neformální vzdělávání. O tom, 
v čem by jim mohlo užívání tohoto 
systému pomoci, jsme hovořili 
s Radkem Hanušem z Občanského 
sdružení Lanové centrum PROUD.

Pociťovali jste v minulosti potřebu 
nějakým způsobem hodnotit činnost 
vaší organizace, nebo jste se tím 
vůbec nezabývali?
Už od vzniku občanského sdružení Lanové 
centrum PROUD v dubnu roku 2000 jsme 
řešili, jak systémově hodnotit naši práci. 
Domnívám se, že každý, kdo pracuje 
v přímém kontaktu s lidmi, potřebuje co 

nejpřesnější zpětnou vazbu od lidí, se 
kterými a pro které pracuje. Pro fungování 
organizace je to ovšem jen část sledo-
vaných témat. Pokud chceme dělat svou 
práci dobře, jako neziskovky orientované 
pro práci s mládeží, je důležité řídit naše 
organizace na úrovni doby. Měli bychom 
pracovat s vizí, strategickým plánem a cíli 
organizace, financemi, komunikací uvnitř 
i vně organizace, plánovaným rozvojem nás 
a našich lidí, motivačním systémem 
a „firemní kulturou“, atd. Každý, kdo chce 
dělat svou práci dobře či výborně, dříve 
nebo později přijde na to, že jsou věci 
a témata, které by měl implementovat do 
běžné činnosti organizace. A přirozeně 
sem patří i její hodnocení. 
Kde jste se s on-line systémem 
OLINA setkali poprvé a co Vás vedlo 
k tomu, že jste se zapojili do jeho 
pilotáže?
Poprvé jsme se setkali s tímto systémem 
v předchozím projektu Klíče pro život, který 
spolu s ministerstvem školství realizoval 
dnes již neexistující Národní institut dětí 
a mládeže (jeho nástupnickou organizací 
je od ledna 2014 Národní institut pro další 
vzdělávání – pozn. redakce). Napadlo nás, 
že to může být systémový pomocník naší 
práce.  
V čem tkví podstata jeho užívání? 
Myslím, že podstatou užívání on-line 
systému Olina je v uvědomování si témat 
důležitých pro činnost neziskové organiza-
ce. Lidé, kteří se v každodenní práci věnují 
dětem a mládeži, jsou ponořeni ve vlastní 
činnosti a operativě. Nenapadne je přiroze-
ně řada věcí a témat. Řeší je ad hoc, tedy 
až nastanou nebo se ukážou jako problém. 
Systémovější pohled a myšlení v naší práci 
nám umožňuje dělat správné věci správně. 
K tomu je Olina dobrá.
Je složité projít všemi jeho nástroji, 
které nabízí?
Pokud jste se systémově nezabývali po-
hledem na vaši neziskovou organizaci, tak 
budete potřebovat více času na zamyšlení. 
Pokud organizace zná svou vizi, cíle, plány, 
potřeby a umí to vyjádřit i číselně a slovně, 
tak to složité není. 
Domníváte se, že princip sebehodno-
cení, na kterém je vlastně postaven 
on-line systém OLINA, vám pomůže 

lépe porozumět vlastní organizaci, 
potřebám a kompetencím svých pra-
covníků, vašim klientům a povede 
k vyšší kvalitě nabízených služeb?
Princip sebehodnocení je postaven na 
tom, že do systému vkládáte strukturované 
informace. Už ono vlastní strukturování je 
objevné (AHA efekt). Tyto vkládané infor-
mace se vám na konci promítnou 
v celistvém obrazu a přehledné struktuře. 
Přemýšlení o kompetencích přirozeně vede 
k systémovějšímu pohledu na naši práci. 
Vznik podobných elektronických ná-
strojů se většinou neobejde bez po-
stupného vychytávání chybiček, tzv. 
za chodu. Přišli jste během užívání 
OLINY na nějaké, je co vylepšovat?
Ano, přišli. Na řadu chybiček. Nedali se 
například kopírovat a vkládat vepsané 
části textu v on-line systému, takže jste to 
znovu a znovu museli vypisovat, nebo se 
zobrazovalo chybně vypracované sdělení 
v jiné položce, atd. To je normální, že při 
kontrole „architektury“ systému se objevují 
nedostatky. Stačí si představit paralelu, 
například se stavěním domu. Jedna věc 
je architektonický nákres, druhá věc je 
vlastní výstavba, třetí věcí je zabydlování 
a tou čtvrtou, poslední, je každodenní 
život v domě. Při praktickém zhmotňová-
ní představy a zabydlování přicházíte na 
chyby či nutné změny. Důležité je, aby šlo 
o drobnosti, a ne o systémové nedostatky. 
U on-line systému Olina jde právě o tyto 
drobnůstky, které lze snadno vylepšovat. 

Za rozhovor děkuje 
Vlasta Kohoutová, 
PR specialistka projektu K2, NIDV

Realizátory dvouletého 
projektu K2 – kvalita 
a konkurenceschopnost 
v neformálním vzdělávání 
(www.ka2.cz) jsou Minis-
terstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a Národní institut pro další 
vzdělávání. Je koncipován jako individuální 
projekt národní v celkové výši 57 665 324 
Kč (spolufinancuje jej Evropský sociální fond 
a státní rozpočet České republiky). Jeho 
cílem je podpořit kvalitu organizací a kon-
kurenceschopnost účastníků neformálního 
vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních 
neziskových organizací pracujících s dětmi 
a mládeží a školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání.

olina.nidm.cz


 
Říká se, že čeho je moc, toho je příliš. Přitom věcí, 
kterých je až příliš, bychom dnes našli moc a moc. 
Například množství informací, kterými jsme zahl-
cováni, už dávno přesáhlo míru, do které je možné 
je zodpovědně vyhodnocovat a tvořit si na jejich 
základě racionální názory. Výsledkem je, že často 
s povděkem bereme za svá zkratkovitá shrnutí a 
ploché, leč atraktivně znějící závěry narychlo splá-
cané někým jiným. Hezky česky se v podobných 
případech říká, že „s tím chceme být rychle hoto-
vi”. Rychlost však v tomto sousloví není zrovna 
ctností jindy v naší době tak oceňovanou, ale spíše 
symbolem lajdáctví. S informacemi je to zkrátka 
jako se světlem. Bez světla nedokážeme rozezná-
vat svět kolem nás. Pokud je ale světla moc, tak nás 
oslní, což je ještě horší, než se dívat do tmy.
 

 Obětí této informační slepoty je i neziskový 
sektor. Neziskovek jsou v naší republice deseti-
tisíce a lidé o ně zakopávají doslova na každém 
kroku. Přitom ale stále jen málokdo chápe, k čemu 
vlastně jsou, proč je potřebujeme a podle jakých 
zásad fungují. Způsob, jak se rychle vypořádat s 
existencí neziskovek je totiž příliš jednoduchý a 
svůdný. Stačí se chytit některého z klišé o tom, že 

jsou to jen bahniště plná pijavic, které chtějí poho-
dlně žít z cizího, aby nemusely dělat nic kloudné-
ho, případně že je zakládají podezřelí zbohatlíci 
a kriminální živly, které jejich prostřednictvím 
perou, odklánějí, sosají a přečerpávají peníze 
získané z různých nekalých rejdů.
 Smíříme-li se s tím, jak to chodí v naší moderní 
(dez)informační společnosti, dají se různě pokři-
vené názory nezúčastněných lidí celkem pochopit 
– byť se slzou v oku. Méně pochopitelné už ale je, 
když v základních charakteristikách neziskových 
organizací nemají jasno ti, kteří v nich pracují, 
jsou členy jejich orgánů nebo je chtějí zakládat. 
 V lednu letošního roku plnilo stránky a obra-
zovky zpravodajských médií dění kolem prestižní-
ho  gymnázia známého pod zkratkou PORG. Jeho 
provozovatelem je obecně prospěšná společnost, 
tedy nezisková organizace, řídící se jinými zásada-
mi než obchodní společnosti. Pro média i samotné 
aktéry sporu ovšem šlo zřejmě jen o detail, kterým 
nebylo třeba se zabývat, a tak jsme si mohli přečíst, 
že vlastníkem školy se stal Martin Roman, známý 
z dob svého ředitelování ve společnosti ČEZ, neboť 
jí věnoval desítky milionů korun, stal se ředitelem 
správní rady dotčené ópéesky a navíc získal podíl 
ve firmě, která ji založila. Tehdejší ředitel gymná-
zia Václav Klaus ml. zase kontroval nabídkou, že 
panu Romanovi všechny vložené prostředky vrátí, 
aby gymnázium vyvázal z jeho vlivu. Korunu vše-
mu nakonec nasadil nový ředitel školy, jistý Martin 
Metelka, když uklidňoval vystrašené rodiče a 
seznamoval je s novou vizí jejího směřování mimo 
jiné slovy o tom, že „... vlastník má samozřejmě 
právo do toho mluvit a musí být vyslyšen”. Nepří-
pomíná vám to handrkování o vlastnické podíly? 
A nepatří něco takového spíše k akciovkám nebo 
eseróčkům?

 Bohužel i takto lidé o neziskovkách často 
uvažují a někdy se dokonce brání, pokud jim jejich 
smýšlení chcete vyvrátit. Nedávno jsem měl schůz-
ku s majitelem jedné malé, ale úspěšné firmy. Je 
to člověk s  vyvinutým sociálním 
cítěním, což ho přivedlo k úvaze 
podporovat nějakou neziskovku 
nebo si založit vlastní. Klábosení 
s ním bylo veskrze příjemné, než 
došlo na otázku, jak je to s vlast-
nictvím neziskovek. Tento  vzdělaný a otevřený 
chlapík nedokázal pochopit, že neziskovky vlastně 
nikomu nepatří, ale že smyslem jejich existence je 
naplňování určitého poslání. Když něco není ničí, 
tak to prý může být jedině všech, a jak dobře víme, 
taková forma vlastnictví jaksi nefunguje. Přesvěd-
čit ho, že lze neziskovky pouze spravovat a nikoliv 
vlastnit, a že nejde  o další klon komunisticko-ko-
lektivistických myšlenek, mi dalo hodně práce.
 Dlouho bych mohl vyprávět i o perlách, na 
které narážíme během naší konzultační činnosti. 
Minimálně jednou týdně řeším dotaz, zda by bylo 
možné koupit nějakou již existující neziskovku, 
aby jí dotyčný nemusel zakládat. Abychom mu 
totiž rozuměli, on ji většinou potřebuje jen k tomu, 
aby mohl získat nějakou dotaci. Našel se dokonce i 
pán, který mi vynadal, neboť u servisní organizace, 
za kterou se prohlašujeme, by prý předpokládal, že 
máme neziskovky nějak do foroty založené a pro-
dáváme je, nebo ještě lépe - předáváme bezplatně, 
aby s tím druzí neměli práci. Při setkání s takovými 
lidmi jsem vždy upřímně rád, že neziskovky 
nikomu nepatří. Ono totiž být tady „jen“ kvůli na-
plňování veřejně prospěšného poslání není vůbec 
špatné.

Aleš Mrázek

Víme čí jsme?
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KVÍZ

Vyznáte se v konkurenci?

1. Podle Charlese Darwina měla být konkurence 
hlavní hybnou silou procesu evoluce. Oprášíte 
znalosti z hodin biologie a vzpomenete si, jak 
pojmenoval dva druhy „přirozeného výběru“, o 
které svou teorii opíral?
 a) evoluční a progresivní
 b) přírodní a pohlavní
 c) selektivní a sympatetický
 d) inteligentní a muskulaturní

2. Přece jen jsme zvyklí vnímat konkurenci 
spíše jako pojem z oblasti ekonomie. Za základ 
prosperity považoval konkurenci již zakladatel 
moderní ekonomie Adam Smith. Vzpomenete si 
alespoň na zkrácený název jeho stěžejního díla?

 a) O neviditelné ruce trhu
 b) Konkurence základem blahobytu
 c) Bohatství národů
 d) Boháčem i chudákem snadno a rychle

3. Jiní Smithovo pojetí volné soutěže odmítali 
v přesvědčení, že (nejen) ekonomické procesy 
lze plánovat a řídit. Jak se jmenovala dvojice 
německých myslitelů, o něž se dodnes opírají 
různé levicové ideologie?
 a) Schweinhund a Scheißkopf
 b) Baader a Hartmann
 c) Laurel a Hardy
 d) Marx a Engels

4. Centrálně plánované hospodářství obvykle 
žádné zemi velké štěstí nepřineslo, občas to ale 
rupne i v dravě konkurenční ekonomice, jako 
se to stalo v říjnu 1929 na Wall Street. Jak je 
označován den, kterým začala Velká hospodář-
ská krize?
 a) Ohavné úterý
 b) Škaredá středa
 c) Zlý čtvrtek
 d) Černý pátek

5. V České republice máme dokonce úřad, který 
dbá na zachovávání zdravého konkurenčního 
prostředí. Víte jak se jmenuje?
 a) Rada pro záležitosti volného obchodu 
 b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 c) Komise pro dohled nad tržním prostředím
 d) Výbor fair play v ekonomice   

Správné odpovědi 
z minulého čísla: 1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c

Aleš Mrázek

Konkurence 
prý dokázala 
polidštit 
opici, 
nefunguje 
to ale
 i obráceně?

FEJETON

Tak komu ty neziskovky vlastně patří? 
Pro některé je těžké to pochopit.
Foto: Lars Peterson,  Wikimedia
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Abeceda mzdové 
účetní 2014
kolektiv autorů
ANAG, spol. s r. o.

Bestseller, 
který letos 
vychází již ve 
24. vydání, 
je rozsahem 
a způsobem 
zpracování 
zcela jedi-
nečnou a 
nepostra-

datelnou pomůcku mzdových 
účetních. Srozumitelný výklad je 
v této praktické příručce doplněn 
desítkami praktických příkladů, 
vzory dokumentů, formuláři s 
ukázkou správného vyplnění a v 
neposlední řadě také odkazy na pří-
slušná zákonná ustanovení. Nejen 
v důsledku nabytí účinnosti nového 
občanského zákoníku dochází totiž 
k řadě změn v oblasti pracovního 
práva, daní z příjmů, zdravotního 
pojištění nebo důchodového a soci-
álního pojištění.

Vzdělávání dospělých
Průvodce pro lektory, 
účastníky a zadavatele
2., rozšířené vydání
Jiří Plamínek
Grada Publishing, a. s.

Druhé vydání komplexní a praktic-
ky zaměřené publikace se věnuje 
úspěšným metodám moderní výuky 
a ukazuje, jak z těchto prvků stavět 

vzdělávací pro-
gramy, podle 
čeho volit styl 
výuky a jak 
řešit potíže, 
které při učení 
vznikají. V 
knize však ani 
zdaleka nejde 
jen o to, jak 

učit. Nebývale velká pozornost je 
věnována smyslu a tématům vzdě-
lávání a hledání odpovědi na otázky 
koho a čemu učit a kdo učí ostatní 
nejlépe a naučí nejvíce. Pro druhé 
vydání přepracoval autor zejména 
výklad věnující se účelu, kontextu a 
stavu vzdělávání dospělých a uvádí 
příklady významných učitelů a 
vlivu učitelů na společnost a vývoj 
lidstva. Čtivý text doplňuje přes 100 
obrázků a mnoho příkladů. Dílo 
shrnuje zkušenosti, které uznávaný 
autor získal v průběhu dvaceti let 
praxe jako vysokoškolský učitel, 
tvůrce interaktivních tréninkových 
programů a nezávislý lektor a 
konzultant.

Kurz duševní rovnováhy
Zbavte se stresu, napětí 
a úzkosti
Michaela Peterková
Portál, s. r. o.

Kniha vás 
seznámí s 
užitečnými 
psychologic-
kými postupy 
k zvládnutí 
náročných 
životních situ-
ací. Čtenář 

je aktivním účastníkem – vyplňuje 
testy, zaznamenává si myšlenky, 
definuje cíle, hledá vhodné postupy 
řešení problémů apod. Kurz je 
rozdělen do 14 dnů, z nichž každý 
obsahuje čtyři základní části: část 
věnovanou sebepoznání, infor-
mační část, „terapeutickou“ část a 
úkoly.

Neziskové organizace – 
vybrané problémy 
ekonomiky
Jan Stejskal, Helena Kuvíková, 
Kateřina Maťátková
Wolters Kluwer ČR, a. s.

Prakticky 
zaměřená 
publikace 
přináší 
podrobné 
vysvětlení 
významu 
a funkcí 
nezisko-
vých or-
ganizací a 
zodpovídá 
i mnohé 

související institucionální otáz-
ky. Podstatnou částí je podrobné 
pojednání o jednotlivých právních 
formách neziskových organizací – 
zejména o jejich vzniku, fungování 
a zániku – a o jejich financování. 
Jsou zohledněny i dopady nové 
právní úpravy vyplývající z nového 
občanského zákoníku.
Knihu s 15% slevou si nyní můžete 
objednat na www.obchod.wkcr.cz.
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Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme nabízet 
neziskovým organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak 
k jejich dalšímu rozvoji
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