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Vizitkou organizace je její práce
Petr Machálek vystudoval politologii a sociologii na Fakultě so-
ciálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od března 2007 
je ředitelem Hnutí DUHA, kde působí už od roku 2001. Praco-
val i pro několik dalších nevládních organizací – například NE-
SEHNUTÍ a Člověk v tísni.

„Problém skleníkových plynů je v tom, že nikomu viditelně neva-
dí,“ uvádí v rozhovoru. „Nezpůsobují smog, stále můžeme bez 
problému dýchat. Nebezpečné jsou v tom, že škodí plíživě a vel-
ké problémy teprve jednou přijdou. A až se dostaví zjevné do-
pady, bude pozdě, protože klimatické změny mají dlouhou se-
trvačnost. V této situaci potřebujeme přicházet s  koncepčními 
řešeními, která pomohou nastartovat a vytvořit takzvanou zele-
nou ekonomiku. Hospodářství proměnit tak, aby nebylo závislé 
na fosilních palivech a jiných neobnovitelných zdrojích. Zavést 
čisté technologie a zároveň vytvářet mnoho desítek tisíc pra-
covních míst a srazit rodinám účty na vytápění a elektřinu. Lo-
kalizovat ekonomiku tak, aby se nesmyslně nepřeváželo zboží 
z jedné půlky Evropy do druhé.“

Oznamujeme, že dne 10. prosince 2009 
došlo k vloupání do Střediska Naděje 
v Praze 2, Na Slupi 12, které zde provo-
zuje noclehárnu pro muže. Ze střediska 
bylo odcizeno razítko s logem Naděje 
a textem:
Středisko Naděje Praha-Na Slupi
noclehárna
Na Slupi 12, Praha 2
tel.: 224 920 920
DIČ: CZ00570931

ZDROJ: NADĚJE, O.S.

Upozorňujeme 
na riziko zneužití 
odcizeného razítkaVážené kolegyně, vážení 

kolegové, čtenářky a čtenáři,
poprvé v roce 2010 vás zdravím z Nezis-
kovek.cz. První číslo tohoto roku vychází 
symbolicky na svátek Tří králů. Věřím, že 
tak jako oni přinášeli dary, tak i my bu-
deme pro vás přinášet po celý rok nové 
nápady a užitečné informace.

Nevím jak vy, ale nějak jsem to 
s předsevzetími do roku 2010 nepřehá-
něl. Čeká nás pravděpodobně těžký rok, 
který rozhodne o další existenci mnoha 
neziskových, ale i ziskových organizací. 
Nějak mi intuice říká, že pro ty organiza-
ce, které zaberou a aktivně se poperou 
s nepříznivým obdobím, vše skončí dob-
ře. Přál bych vám všem, aby rok 2010 
byl pro vás pozitivní. Nezapomeňme, že 

jde o rok supervolební 
a že to bude tedy hod-
ně i na nás všech.

Jsme na startu, 
většina z nás má za 
sebou téměř dva týd-
ny dovolené. Z předvá-
nočního stresu a fini-
še jsme najednou ve 
zdánlivě poklidnějším 

novoročním rozjezdu. Věřím, že první 
číslo Světa neziskovek vám ten rozjezd 
zpříjemní. V rozhovoru o ekologii, která 
se týká nás všech, se ptala redaktor-
ka Eva Pavlatová ředitele Hnutí DUHA 
Petra Machálka nejen na to, proč je 
nejdražší maso se značkou BIO. Pro ty, 
kteří budou s někým uzavírat pracovní 
poměr, přinášíme na straně 4 praktické 
informace, jak by správně měla vypadat 
pracovní smlouva a také jak podstatný 
je rozdíl mezi mzdou a platem. Novoroč-
ní náladu nám ještě připomene anketa 
na straně 6, kde jsme se zeptali několi-
ka osobností, co by popřáli neziskovým 
organizacím do roku 2010. Kdo má děti 
určitě ocení na straně 11 pro náš zpra-
vodaj trochu netradiční článek o příči-
nách školního neúspěchu žáků.

Mějte se v lednu co nejlépe to půjde. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi. I letos 
můžete svoje připomínky a názory ke 
zpravodaji posílat přímo k rukám naší 
redaktorky na emailovou adresu 
pavlatova@neziskovky.cz. 

Marek Šedivý
ředitel Neziskovek.cz

Zvýšení není naštěstí nijak vysoké 
a netýká se všech služeb. 

V případě otevřených kurzů, kterých 
se v minulých letech účastnilo více než 
700 účastníků ročně, nezvyšujeme je-

jich cenu vůbec. Mírně, o patnáct korun 
se zvyšuje poplatek za členství v Klubu 
Neziskovek.cz.

Kompletní aktuální ceník je zveřej-
něn na www.neziskovky.cz.

Neziskovky.cz upravují 
ceny pro rok 2010
Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) se dotklo také Neziskovek.cz. 
Bohužel se na nás nevztahuje výjimka ze zákona o dani z příjmu 
a jsme tedy plátce DPH.
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aktuality
České panenky 
z Rumunska
Děkujeme všem, kteří se 

rozhodli pořídit svým blízkým netradiční 
a užitečné dárky prostřednictvím naše-
ho charitativního e-shopu www.skutec-
nydarek.cz. Do poloviny prosince jsme 
přijali objednávky za více než tři miliony 
korun. Nabízeli jsme také ručně šité pa-
nenky z rumunského Banátu. 

YMCA Brno ve spolupráci s firmou 
Noe, jedním z největších českých vý-
robců hraček, a se společností Člověk 

v tísni o.p.s. založila v českých vesnicích 
v Rumunsku malou dílnu na výrobu pa-
nenek z přírodních materiálů, které šijí 
místní ženy a tato práce jim kromě tvůr-
čího uspokojení přináší i tolik potřebné 
peníze pro uživení rodin. Banátské ženy 
dnes šijí pro český trh například i prsto-
vé hračky.

ZDROJ: ČLOVĚK V TÍSNI

Příjemná novina
Nadační fond pro podporu zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením má 

zprovozněny dárcovské DMS, a to na 
tel. čísle 87 777  SMS ve tvaru DMSme-
zeraZNACKAPRACE

Veškerý čistý výtěžek z 30.- Kč DMS 
(mínus poplatky operátorů) jde na pro-
jekt ochranná známka Práce postiže-
ných, který propaguje práci osob se 
zdravotním postižením.
Více na www.pracepostizenych.cz.

LENKA KOHOUTOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY NFOZP

Vzdělávací kurzy APLA 
Praha, Střední Čechy
Občanské sdružení Asociace pomáhající 
lidem s autismem Praha, Střední Čechy 
pravidelně organizuje v rámci programu 
Vzdělávání a osvěta 16 typů akreditovaných 
vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro 
rodiče dětí s autismem a odborníky, pečující 
o člověka s poruchou autistického spektra 
(pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, 
pracovníky v sociálních službách, personál 
pobytových zařízení). 

V nabídce jsou i supervize v domo-
vech pro lidi s mentální retardací ane-
bo autismem a supervize ve školských 
zařízeních.

V současné době mohou zájemci 
navštívit například tyto kurzy:

Problematika komunikace u osob • 
s poruchou autistického spektra (vhod-
ný pro logopedy a speciální pedago-
gy), 

Zvládání problémového chování uži-• 
vatelů (kurz pro pracovníky ústavů so-
ciální péče, stacionářů a speciálních 
škol přímo v zařízení), 

Výchova a vzdělávání dětí s autis-• 
mem III. (vhodný pro speciální pedago-
gy nebo osobní asistenty, kteří pracují 
s dětmi s autismem), 

Zvládání agrese u dětí s dětským au-• 
tismem nebo s mentální retardací,

Kurz pro vychovatele školních dru-• 
žin, 

Výchova předškolního dítěte s po-• 

ruchou autistického spektra – seminář 
pro rodiče,

Poruchy autistického spektra pro pe-• 
diatry a zdravotníky, 

Supervidované vyšetření dítěte s po-• 
dezřením na poruchu autistického spek-
tra, 

Sexualita lidí nejen s mentální retar-• 
dací – novinka mezi kurzy

Kurzy jsou teoreticko-praktické, zpra-
vidla několikadenní - podle typu, akredi-
tované Ministerstvem práce a sociálních 
věcí nebo Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy a jsou hrazené. Absol-
venti obdrží osvědčení o absolvování.
Bližší informace najdete na: http://
www.praha.apla.cz a přes koordiná-
torku vzdělávání Pavlu Čížkovou, cizko-
va@apla.cz, 606 729 672.

Česká účast na evropské 
konferenci o lidských 
právech 
Agentura pro základní práva EU (FRA) 
v nedávných dnech publikovala pro ČR ne 
zcela lichotivou zprávu o stavu zajištění práv 
menšin a nediskriminace.

Tato zpráva je publikovaná každý rok a 
u příležitosti dne lidských práv 10. pro-
since se vedle jejího vydání koná také 
výroční konference o lidských právech. 
Letos setkání probíhalo v předsednic-
kém městě Stockholmu a českou dele-
gaci vedl náměstek ministra pro lidská 
práva Czeslaw Walek. Agentura pro 
základní práva díky jeho cestě navázala 
bližší spolupráci s Agenturou pro soci-
ální začleňování. Instituce spolu uspořá-
dají na lokální úrovni semináře na téma 
sociální bydlení.

Konference na nejvyšší úrovni se zú-
častnili mimo jiných Mary Robinson (bý-
valá irská prezidentka, bývalá komisařka 
OSN pro lidská práva), Thomas Ham-
marberg (komisař pro lidská práva Rady 
Evropy), Anastasie Crickley (předsedky-
ně správní rady FRA) a mnoho dalších. 

Cílem konference je vytvořit platfor-
mu, nebo fórum, na kterém jsou disku-
továny existující výzvy při prosazování 
lidských práv v prostoru Evropské unie. 
Agentura pro základní práva při této 
příležitosti zveřejnila zprávu z výzkumu 
diskriminace menšin v rámci EU, který 
ukázal, že až 64 % dotázaných Romů 
v České republice pocítilo v posledních 
12 měsících diskriminaci, což je nejvíc 
ze všech zemí Evropské unie. 

Ve svém projevu na plenárním zase-
dání Czeslaw Walek řekl, že výsledky 
výzkumu jsou alarmující a nelze zakrý-
vat, že k diskriminaci Romů v České re-
publice dochází. Cílem úřadu ministra 
pro lidská práva, ale i celé vlády, je vy-
tvořit skutečně nediskriminující prostře-
dí. Czeslaw Walek se ve svém projevu 
dále věnoval boji proti extremismu a po-
třebě vytváření preventivních opatření 
zaměřených na mladé lidi a jejich volný 
čas. Prezentoval způsob, jak úřad minis-
tra pro lidská práva přistupuje k tvorbě 
základních koncepčních a strategických 
materiálů řešících problematiku sociál-
ního vyloučení a romské integrace při 
využití poznatků z výzkumů a analýz. 

Konkrétním výsledkem účasti ná-
městka ministra je kromě pozitivní pre-
zentace aktivit české vlády v oblasti 
boje se sociálním vyloučením také na-
vázání spolupráce mezi Agenturou FRA 
a Agenturou pro sociální začleňování. 

ZDROJ: VLÁDA ČR
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIIV REDAKCE 

Nominace Křesadla 2009 
pro Prahu se blíží
Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje 
svůj čas a energii veřejně prospěšné 
činnosti?

Již devátým rokem můžete na-
vrhnout dobrovolníky na udělení 
ceny: „KŘESADLO 2009“

Cena pro obyčejné lidi, kteří dě-
lají neobyčejné věci

Návrh na udělení ceny dobrovolní-
kům za hlavní město Prahu zašlete nej-
později do 20. ledna 2010 písemně na 
naši adresu, e-mailem: michaela.jan-
dova@hest.cz, faxem: 224 872 076.

Veřejné slavnostní předávání cen Kře-
sadlo 2009, na které budou pozváni kro-
mě všech nominovaných i oceněných 
dobrovolníků i zástupci neziskových or-
ganizací, hl. m. Prahy a městských částí, 
médií a další hosté, proběhne v prvním 
čtvrtletí 2010.

Originální dárky
Společnost Telefónica O2 se dlouhodo-
bě a systematicky zaměřuje na pomoc 
znevýhodněným osobám. Již tradiční 
předsváteční aktivitou je proto pořá-
dání vánočních trhů chráněných dílen 
a výrobků Fair Trade. Letošní ročník 
se uskutečnil ve dvanácti budovách 
Telefónica O2 po celé České republice. 
Možnost nakoupit si originální dárky 
dostalo téměř 7 200 zaměstnanců. 
Celkově chráněné dílny utržily více než 
332 tisíc Kč, což je o 80 tisíc více než 
v předchozím roce.

ZDROJ: TELEFÓNICA O2

Další aktuality na str. 6

A příště na tomto 
místě něco o vás!

Chcete oznámit personální změnu nebo společenskou 
událost ve vaší organizaci? Chcete poděkovat nebo 

poblahopřát svým zaměstnancům, zaměstnavatelům, 
netradičním dárcům?

Zašlete nám text o maximální délce 500 znaků vždy 
do 20. dne v měsíci poštou na adresu:

Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 
(dopis označte heslem OZNÁMENÍ) 

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

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na leden-únor 2010
21. 1. 2010 Delegování bez 
nařizování a obav – Mgr. Zuzana 
Richterová
Všichni, kteří nesou zodpovědnost i za 
výsledky jiných, by si měli uvědomit dů-
ležitost způsobu, jakým jsou úkoly zadá-
vány, a jak působí na ty, kteří je přijímají. 
Cílem kurzu je osvojit si styly delegová-
ní a umění rozpoznat, který kdy použít. 
Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4079.html

22. 1. 2010 Finanční řízení 
neziskové organizace - Mgr. Petr 
Vrzáček
Motto kurzu zní: Úspěšné řízení financí 
zrcadlí profesionalitu neziskové organi-
zace. O financích v neziskové organiza-
ci se nemusíte bavit, nicméně je musíte 
řídit lépe než kterákoliv jiná, na tvorbu 
zisku zaměřená, organizace. Získejte 
proto přehled o fázích finančního řízení 
a vyměňte si zkušenosti. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/3705.html

25. 1. 2010 Efektivní „život“ 
neziskovky na internetu - Daniel 
Suchánek (NOVINKA)
Najděte alternativní cesty drahým soft-
warovým řešením. Zjistíte, jak využívat 
on-line dokumenty a komunikaci tak, 
aby vše bylo skutečně efektivní. Také 
se dozvíte, že nemusíte platit desetiti-
síce za tvorbu nebo správu webu. Víte, 
jak propagovat svou organizaci na soci-
álních sítích? Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4171.html

28. 1. 2010 Účetnictví v praxi 
s ohledem na účetní uzávěrku
a závěrku - Karel Malý
Naučte se uplatnit základní metodické 
prvky a zásady účetnictví v praxi tak, 
aby se dalo co nejjednodušším způso-
bem provést vyúčtování dotací a grantů, 
účetní uzávěrka a závěrka a vyplnit da-
ňové přiznání. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4036.html

1. 2. 2010 Syndrom vyhoření jako 
příležitost k nastavení priorit - 
Mgr. Jitka Marková (NOVINKA)
Nový přístup má za cíl vytvoření nefor-
málního prostoru pro sbližování pohle-
dů a vzájemnou interakci. Díky němu 
můžete získat nadhled a zmapovat si 
jak vaši osobní situaci, tak i situaci na 
vašem pracovišti. Během kurzu získá-
te dovednosti, jež vám mohou pomoci 
k prevenci i odvrácení hrozícího či již 
nastalého syndromu vyhoření. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/

vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4180.
html

2. 2. 2010 Zakládání obecně 
prospěšné společnosti - Mgr. Petr 
Vít (NOVINKA)
V úvodu se dozvíte o právní 
úpravě o. p. s., struktuře jejích orgánů 
a obsahu zakládací smlouvy/listiny se 
zdůrazněním problematických bodů. 
Bude podrobně vysvětlen postup při 
zakládání o.p.s., ale také při přecho-
du z jiné formy NO. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdela-
vani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4196.html

3. 2. 2010 Jak vést realizaci 
projektu - Mgr. Jan Horký
Získejte ucelený přehled o procesním 
a finančním řízení projektů, které byly 
úspěšně podpořeny v rámci operačních 
programů financovaných z Evropských 
sociálních fondů. Seminář bude kombi-
nován s interakcí, diskusí, příklady z pra-
xe a řešením modelových příkladů. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4126.
html

8. 2. 2010 Facilitace aneb efektivní 
vedení porad - Mgr. Petr Vrzáček
Budoucí řešení se budou rodit na setká-
ních zástupců zainteresovaných skupin, 
která budou facilitována. Naučte se pro-
to kvalitně připravit facilitované setkání. 
Budou vám představeny skupinové me-
tody, zásady práce facilitátora a přímo 
si vedení takového setkání vyzkoušíte. 
Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4172.html

10. 11. 2. 2010 Mzdová agenda, 
výpočet mezd - Karel Malý
Dozvíte se, jak co nejjednodušeji vést 
mzdovou agendu, co vše je potřeba 
pro výpočet mezd a jaké jsou povin-
nosti zaměstnance a zaměstnavatele, 
vyplývající z pracovně právních vztahů. 
Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4070.html

15. – 16. 2. 2010 Základy asertivní 
komunikace – Blanka Junová
Naučte se rozpoznat, kdy dělám to, co 
skutečně chci, a co jen z toho důvodu, 
že podlehnu tlaku okolí. Naučte se ří-
kat „ne“. Zároveň se dozvíte, jak vhod-
ně reagovat na kritiku a jak prosadit 
své požadavky s ohledem na druhé. 
Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/3907.html

Festival Tanec a handicap
Kdy: 8. – 10. 1.  2010
Kde: Divadlo BARKA, Svatopluka 
Čecha 35a, Brno - Královo pole
Pořadatel: Pohybové studio Cyranovy 
boty 
Čtyři soubory z Brna, Ostravy a Prahy, 
zabývající se pohybem, tancem a di-
vadlem a vztahem těchto fenoménů 
k handicapu předvedou na festivalu ne-
jen svoji individuální tvorbu, ale i společ-
nou. Program na http://www.ligavozic.
cz/index.php?akce=11&id=2364.

Jak na přírodní kosmetiku
Kdy: 13. ledna 2010 od 17 hodin
Kde: EkoCentrum Brno, Ponávka 2
Přednáška o chemii v běžné kosmetice, 
jak škodí nám i přírodě, přehled nejškod-
livějších látek, jak poznat skutečnou pří-
rodní kosmetiku – certifikáty a kritéria, 
jak a kde nakoupit kosmetiku levně. 
Více na http://www.ecb.cz/.

Beseda Svět zblízka: Dánsko
Kdy: 20. ledna 2010
Kde: Klubovna Městské knihovny, 
Mariánské nám., Praha 1
Pořadatelé: tým projektu Svět zblízka, 
AFS Mezikulturní programy a Lidová 
univerzita MKP  
V průběhu besedy nahlédneme Dánům 
„do kuchyně“ a seznámíte se s jejich 
designem, architekturou, s rolí rodiny 
a státu v péči o děti a seniory a mimo 
jiné zkusíme vyslovit nejznámější dán-

ský jazykolam: rodgrod med flode. 
Více na http://www.svetzblizka.cz/in-
dex.php?typ=3&detail_akce=3.

Open Space 2010
Kdy: 27. - 31. ledna 2010
Kde: Rychta Krásensko 
(Moravský Kras)
Pořadatel: Trast pro ekonomiku a spo-
lečnost
Seminář ve stylu open space/otevřený 
prostor o kořenech, environmentálních 
a sociálních důsledcích a alternativách 
tzv. volného obchodu. Účastnický po-
platek 1500–2500 Kč, další informace 
na www.thinktank.cz nebo tel. Eliška 
Balharová 732 440 930. Přihlášky do 
10. 1. 2010.

Přednášky o Keni v Trutnově
Kdy: 1. února 2010
Kde:  Trutnov
Pořadatel: Fair, o. s.
Od 14.30 hod, kino Vesmír - přednáška 
Keňa očima dobrovolníka pro Akademii 
třetího věku, od 17.30 hod, Galerie Hip-
po -vernisáž fotografické výstavy Street-
kids of Kenya (děti ulice Keni), od 19.00 
hod, kino Vesmír - přednáška pro ve-
řejnost Keňa očima dobrovolníka. Sou-
částí bude i prodej výrobků. Více na: 
www.fair-ngo.eu.

Podrobnější informace a další akce 
najdete v Kalendáři akcí na http//ne-
ziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci/

Věnujte dar neziskové organizaci.
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 Snižte si daňový základ.
 Spočítejte si ideální výši daru. 
 Daňový kalkulátor na
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Jsme tu pro vás!
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? Víte, co se potřebujete 

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

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

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

Pracovní smlouva je základním 
smluvním typem pracovního 
práva – na jejím základě 
vzniká mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem pracovní 
poměr. Uzavírá se vždy písemně.

Každá pracovní smlouva musí ze zá-
kona obsahovat:
a) Druh práce: této části smlouvy je 
třeba věnovat zvláštní pozornost. Ze-
jména není šťastné se spokojit s vág-
ními formulacemi typu: Zaměstnanec 
bude vykonávat funkci účetního. Náplň 
práce by měla být ve smlouvě specifi-
kována co nejpodrobněji – předejde se 
tak budoucím problémům, neboť jen 
velmi obtížně lze zaměstnance přimět, 
aby konal jinou práci než tu, která byla 
dohodnuta v pracovní smlouvě. Lze do-
poručit použití samostatné přílohy „po-
pis práce“, nebo (u větších organizací) 
odkázat na vnitřní předpisy, které popis 
práce pro jednotlivé pracovní pozice již 
obsahují.
b) Místo výkonu práce: zpravidla lze 
doporučit uvedení města (např. Praha). 
V opačném případě se zaměstnava-
tel vystavuje možným potížím při změ-
ně místa výkonu práce v rámci města 
(např. při stěhování organizace).
c) Den nástupu do práce

Pracovní smlouva dále může (ale 
nemusí) obsahovat i další náležitosti. 
Z nejdůležitějších vybírám:
d) Zkušební doba: zkušební dobu vel-

mi doporučuji sjednávat ve všech přípa-
dech, a to v maximální zákonné době 
tří měsíců. Pouze tak má zaměstnava-
tel prostor k tomu, aby zjistil, zda se za-
městnanec pro danou práci hodí a pří-
padně jej včas a bez obtíží propustil.
e) Mzda: mzdu je možno se zaměstnan-
cem jednak sjednat v pracovní smlouvě 
nebo v kolektivní smlouvě, jednak mu 
ji lze jednostranně stanovit vnitřním 
předpisem nebo mzdovým výměrem. 
Varianta mzdového výměru je jedno-
značně výhodnější pro zaměstnavatele, 
neboť mu umožňuje za určitých okol-
ností mzdu zaměstnanci nejen zvýšit, 
ale i snížit, což v případě první varian-
ty lze pouze se souhlasem zaměstnan-
ce (resp. odborové organizace v přípa-
dě kolektivní smlouvy). Pozor však na 
zákonné ustanovení, které říká, že za 
stejnou práci nebo za práci stejné hod-
noty náleží všem zaměstnancům stejná 
mzda. 
f) Doba trvání pracovního poměru: ne-
ní-li ujednáno jinak, platí, že pracovní 
poměr je sjednán na dobu neurčitou. 

(Pramen právní úpravy: zákon 
262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve zně-
ní pozdějších předpisů). 

MGR. PETR VÍT

(FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADCE , LEKTOR 
NEZISKOVEK.CZ SPECIALIZUJÍCÍ SE NA OBČANSKÉ, 

OBCHODNÍ A PRACOVNÍ PRÁVO, PROBLEMATIKU 
ÚČETNICTVÍ A DANÍ A PRÁVO NEZISKOVÝCH 

ORGANIZACÍ)

Pracovní smlouva - praktické 
poznámky a doporučení

seriál2
Sexualita klientů 
v sociálních službách 

Do života lidí s postižením jsou v rám-
ci sociální služby také často aplikovány 
hodnoty a normy (např. náboženské), 
které zastává asistent nebo zřizovatel or-
ganizace. Uvědomme si, že takové hod-
noty si vždy volíme jen pro svůj vlastní ži-
vot a nelze je nikomu nařizovat a určovat. 
Správný směr vede cestou informování 
o rizicích, předání odpovědnosti a pod-
porou svobodné volby. Budeme-li člově-
ka s postižením vnímat tímto způsobem 
a podpoříme ho v přirozených potřebách, 
odpadne nám spousta práce, především 
pak neodpovídající přehnané péče. Nej-
větší chybou je zavírat před sexualitou 
oči a chodit okolo ní po špičkách, což se 
bohužel stále děje i mezi mnohými pro-
fesionály. Tím se jen vytváří živná půda 
pro vznik bludů a mýtů, které se pak jen 
obtížně vyvrací, zvláště zazní-li z úst „me-
diálně známých kapacit“. 

V praxi se setkávám s dospělými uži-
vateli, kteří mi vyjmenovávají, co všech-
no mají zakázáno, co nesmějí, jak jsou 
trestáni a čím jsou strašeni. Dokážeme 
si představit plnohodnotný život, ve kte-
rém je zakázáno mít vztah, sex, děti, sa-
hat si do rozkroku, dívat se na lechtivější 
scény v televizi? Sexualita člověka s ja-
kýmkoli postižením musí být tedy (ne-

jen) v rámci sociální služby respektována 
a v adekvátní míře podpořena jak rodi-
nou, tak pracovníky služby.

Prostředí, které dnes v mnoha zaří-
zeních poskytujících sociální služby na-
lézám, je jen málokdy tím, ve kterém by 
mohl uživatel s důvěrou své sexuální po-
třeby projevit, natož vznést v této oblasti 
nějaký požadavek. Jelikož práce se sexu-
alitou není obecně vnímána jako součást 
poskytované služby, pracovníci se touto 
problematikou většinou oficiálně neza-
bývají, a to přes to, že služba je mnohdy 
jedinou oblastí v životě člověka s posti-
žením, kde má možnost navázat vztahy 
a získat potřebné informace srozumitel-
nou formou. Pracovníci, kteří práci se se-
xualitou jako součást služby vnímají, pak 
v organizacích nenalézají pro její prová-
dění potřebné kompetence a riskují tak 
např. nařčení ze zneužívání. Aby začal 
celý proces fungovat, musí být koncep-
ce práce se sexualitou transparentní 
a srozumitelná pro všechny pracovníky, 
uživatele, ale i pro veřejnost, jejíž postoj 
hraje ve vnímání lidí s postižením velkou 
roli. 

PETR EISNER DIS.
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI POHODA O.P.S.

WWW.POHODA-HELP.CZ

Informovanost a svobodné rozhodnutí

Mzda nebo plat?
Plat poskytuje zaměst-
nanci zaměstnavatel, 
kterým je stát, územ-
ní samosprávný celek 

(město, obec), státní 
fond, příspěvková orga-
nizace, školská právnic-
ká osoba nebo dobro-
volný svazek obcí. Mzdu 
pak pobírají ostatní za-
městnanci (tedy i za-
městnanci neziskových 
organizací, kromě pří-
spěvkových). 

Zatímco výše mzdy 
je více méně ve volné 
dispozici stran pracovní 
smlouvy, výše platu se 

řídí mzdovými tarify, stanovenými zá-
koníkem práce, resp. nařízením vlády, 
vydaným na jeho základě.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ČTK

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ
15.1.2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR, Odbor řízení pomoci z ESF
OP Lidské zdroje a zaměstnanost - 5.1 Meziná-
rodní spolupráce 
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2659
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Miková M.A.
Kontakt: 950 195 718
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

15.1.2010 Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
zdravotních služeb
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2691
Kontaktní osoba: není uvedena
Adresa: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

18.1.2010 Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
MAS Krkonoše
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2676
Kontaktní osoba: Eva Říhová
Kontakt: rihova@mas-krkonose.cz; 732 494 146
Adresa: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

22.1.2010 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
Kancelář strategie, analýz a projektového řízení 
(KSAP)
Podpora česko-polských projektů
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2696
Kontaktní osoba: není uvedena
Adresa: Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1

22.1.2010 Státní fond životního prostředí ČR
Neinvestiční podpora rozvoje sítí environmentál-
ních, vzdělávacích, poradenských a informačních 
center
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2697
Kontaktní osoba: není uvedena
Adresa: Olbrachtova 2006/1, 140 00 Praha 4

22.1.2010 Státní fond životního prostředí ČR
Neinvestiční podpora programů zaměřených na 
aktuální témata z oblasti životního prostředí
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2698
Kontaktní osoba: není uvedena
Adresa: Olbrachtova 2006/1, 140 00 Praha 4

27.1.2010 Krajský úřad Pardubického kraje, od-
dělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Podpora budování infrastruktury cestovního ru-
chu v Pardubickém kraji pro rok 2010
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2700
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Bednářová
Kontakt: jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz.; 
466 026 320
Adresa: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

31.1.2010 Nadace pro současné umění Praha
Podpora výtvarných projektů
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2101
Kontaktní osoba: Ludvík Hlaváček
Kontakt: ludvik.hlavacek@fcca.cz; 602 612 248
Adresa: Jelení 9, 118 00 Praha 1

31.1.2010 Nadace pro záchranu a obnovu Jizer-
ských hor
Podpora ekologické výchovy dětí v Libereckém 
kraji
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=375
Kontakt: jizerky@atlas.cz; 605 701 503

průběžná uzávěrka
Nadační fond Romana Šebrleho
Nadační fond Romana Šebrleho
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2706
Kontakt: podatelna@nadacnifond.org; 226 222 030
Adresa: Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 – 
Nové Město

průběžná uzávěrka
Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2705
Kontakt: info@fb.cz; 283 850 512-14; 
283 850 503
Adresa: Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7

průběžná uzávěrka
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor im-
plementace programů ESF
Investiční podpora příslušníků sociálně vylouče-
ných romských lokalit
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2684
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Prokůpková
Kontakt: michaela.prokupkova@mpsv.cz; 
221 923 928
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
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Vaše dotazy
DPH u neplátce
Ve všeobecných podmínkách Praž-
ské teplárenské, a. s., je napsáno, že 
pro osobu, která není plátcem DPH, 
bude vystaven doklad o opravě zákla-
du a výše daně, současně s řádnou 
fakturou za poslední fakturované 
období. Je možné jako SVJ požádat 
o vystavení dokladů bez DPH ne-
jen u Pražské teplárenské, a. s., ale 
i u ostatních dodavatelů energií? 
Týká se to jen fyzických osob, nebo 
všech neplátců DPH (v našem přípa-
dě SVJ – nevýdělečná organizace).

Odpověď:
V § 26 odst. 1 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zně-
ní pozdějších předpisů, je uvedeno, že 
plátce je povinen vystavit daňový do-
klad do 15 dnů ode dne:

a) uskutečnění zdanitelné plnění 
nebo plnění osvobozeného od daně 
s nárokem na odpočet daně pro osobu 
povinnou k dani nebo právnickou oso-
bu, která není založena nebo zřízena za 
účelem podnikání,

b) přijetí úplaty, pokud plátce ke dni 
přijetí úplaty daň na výstupu nepřizná, 
protože není povinen tak učinit podle 
§ 21 odst. 2, nesmí vystavit doklad při 
přijetí úplaty.

Jinými slovy řečeno, vaši dodavatelé 
– plátci DPH, podle výše uvedeného zá-
kona musí vystavit daňové doklady pro 
SVJ, tedy pro právnickou osobu, která 
není zřízena za účelem podnikání.

FRANTIŠEK KOCOUR

Neziskové organizace
Nezisková organizace poskytne jiné 
neziskové organizaci dar. Postupuje 
se v tomto případě jako u jiné práv-
nické osoby, kdy právnická osoba 
má nárok na odpočitatelnou položku 
za podmínek min. 2000 Kč? Nebo to 
není vůbec předmětem daně z příjmu 
právnických osob?

Odpověď:
Tento postup bohužel není možný, pro-
tože jak vyplývá z § 20 odst. 8 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZDP), odpočet od základu daně ve for-
mě darů vyjmenovaným subjektům na 
stanovené účely nemohou uplatnit po-
platníci, kteří nejsou založeni nebo zří-
zeni za účelem podnikání. Jestliže je 
tedy dárcem nezisková organizace, toto 
snížení základu daně využít nemůže. 

V souladu s § 25 odst. 1 písm. t) ZDP 
se současně jedná o nedaňový náklad. 

ING. ZDENĚK MORÁVEK,
SPOLUPRACOVNÍCI NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES

Poslední dobou jsou naše mozky 
neustále masírovány informacemi 
o krizi. Všichni omezují, snižují, 
redukují, váhají, čekají – prostě 
šetří. To je samozřejmě v pořádku. 
Na druhou stranu mám někdy 
pocit, že se spoustě lidem, 
organizacím a firmám tak trochu 
krize hodí a šikovně ji využívají 
k výmluvám, proč něco nejde.

Nejsem ani přesvědčen, zda jde skuteč-
ně o krizi, spíše se kloním k názorům, 
které mluví o recesi jako o poklesu eko-
nomické aktivity, jež je součástí přiro-
zeného cyklu. A stále více se utvrzuji v 
tom, že se dá současné situace využít 
pro další rozvoj a posílení organizace. 
Chce to jen odvahu podstoupit riziko 
a pustit se do aktivit, které mohou v bu-
doucnu posunout organizaci rychle do-
předu. Organizace tak může například 
zapracovat na své konkurenční výhodě, 
na svém diferenciátoru, který ji odlišuje 
od ostatních.

Čas k zamyšlení
Na jednu stranu recese přináší více sta-
rostí a práce se zajišťováním zdrojů pro 
organizaci, na druhou stranu máme 
v těchto problematičtějších chvílích čas 
se zamyslet a uvažovat: „Provozujeme 
ještě stále aktivity, které naplňují naše 
poslání?“ Třeba se pouze domníváme, 
že ano, ale skutečnost je již někde jin-
de. Spolu s tímto hodnocením se záro-
veň můžeme rozhodnout, zda není ro-
zumné něčeho se zbavit, něco změnit... 
A možná, že nás napadne pustit se do 
realizace něčeho zcela nového, co by 
stálo za to v budoucnu rozjet. Nesmí-
me se ale v takové chvíli nechat odra-
dit myšlenkami: „Jenže je »krize« a mu-
síme šetřit. Všichni ostatní to přece tak 
dělají.“ 

Napadlo vás, že by se mohlo vypla-
tit nechat ostatní čekat až krize skončí 
a trochu zariskovat? V momentě, kdy to 
uděláte a zariskujete, zjistíte, že poté, co 
krize ustoupí, budete už mít před ostat-
ními náskok. A než se všichni vzpama-
tují z toho, že jsou problémy pryč, vy bu-
dete o další kousek dál.

Strach není na místě
Přestaňme si stěžovat a začněme pře-
mýšlet, jak současný stav využít pro 
vlastní prospěch a rozvoj organizace 

tak, abychom mohli ještě efektivněji na-
plňovat naše poslání.

Všichni víme, že těžké časy jednou 
skončí a opět začne závod s ostatními 
v podmínkách, které nám budou více 
přát. Právě nastalo období přípravy or-
ganizace na chystaný závod. Dostaňte 
ji tedy postupně do startovního boxu. 
Cest existuje nepřeberně. Omezujte 
své slabé stránky nebo se naopak před-

nostně vě-
nujte posilo-
vání stránek 
silných. Vy-
školte a vy-
trénujte svoje 
běžce, kteří 
jsou pro vás 
klíčoví. Hle-
dejte nové 
partnery, dár-
ce a sponzo-
ry, jež osloví 
vaše poslání 
a budou chtít 
pomoci va-
šemu týmu 

budoucí závod vyhrát. Využijte této si-
tuace pro prohlubování vztahu členů 
vašich statutárních orgánů (správních 
rad) s organizací.

Jistě můžete namítnout, že na všech-
no jsou potřeba peníze, které momen-
tálně nejsou, nebo je jich nedostatek. 
Možná máte významně méně zdrojů, 
ale také jste jistě zaznamenali, že klesa-
jí ceny a někteří dodavatelé a živnost-
níci mají méně práce. Ke všemu se dá 
přistoupit pozitivně.

Dělat se dá totiž ledacos, chce to jen 
odvahu. Náš vlastní strach všechno blo-
kuje a stává se brzdou. Využijte toho, že 
krizová období často pomáhají posílit 
týmového ducha a že jsou lidé schopni 
více se „stmelit“. Komunikujte, hledejte 
řešení, ptejte se, povzbuzujte se navzá-
jem k nápadům. Zaměstnanci, vedení 
organizace, dobrovolníci, členové sta-
tutárních orgánů, klienti – všichni jsou 
důležití k tomu, abyste závod nakonec 
vyhráli. A ani ne nad ostatními, ale sami 
nad sebou.

Až stanete na stupních vítězů, poděl-
te se i s námi ostatními o radost z va-
šeho úspěchu. Napište nám, co jste 
podnikli, do jakého rizika jste se pustili, 
co vám pomohlo a co se vám podaři-
lo. Staňte se příkladem ostatním. Po-
chlubte se. Ano, možná vám někteří bu-
dou závidět, ale věřím tomu, že časy se 
mění a že stále přibývá více těch, kteří 
ostatním přejí úspěch. Žijeme ve spo-
lečnosti, která postrádá dobré příklady 
a vzory. Pomozte nám tento nedostatek 
napravit.

Napište do Neziskovek.cz, rádi vaše 
příběhy, zkušenosti a rady zveřejníme. 
Svoje příspěvky zasílejte na emailovou 
adresu redaktorky Světa neziskovek: 
pavlatova@neziskovky.cz. 

MAREK ŠEDIVÝ

ŘEDITEL NEZISKOVEK.CZ

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Kdo se bojí, nesmí do lesa

partner rubriky

UNES – účetnictví 
neziskového sektoru
Časopis je určen všem, kteří 
se zabývají účetní, daňovou 
i mzdovou problematikou 
územních samosprávných celků, 
příspěvkových organizací, 
organizačních složek státu, 
občanských sdružení, nadací, 
nadačních fondů, obecně 
prospěšných společností, 
zájmových sdružení právnických 
osob a jiných nevýdělečných 
organizací.

Časopis je strukturován tak, aby posky-
toval každý měsíc komplexně aktuální 
a praktické informace z oblasti účetnic-
tví a daní. Čtenáři v něm naleznou sro-
zumitelné vysvětlení problémů včetně 
mnoha příkladů z praxe, rady odborní-
ků na danou problematiku a dále na-
bídku školení a odborných publikací 
a také komentované legislativní no-
vinky.

Časopis obsahuje také zajímavé přílo-
hy – např. vzory výkazů, účtové osnovy 
apod.

Kvalitu a přesnost příspěvků zaručují 

autoři, kterými jsou pracovníci Minister-
stva financí ČR, VŠE Praha, finančního 
ředitelství, renomovaných auditorských 
a účetních firem, daňoví poradci.

Služby pro předplatitele:
V rámci předplatného mohou čtenáři vy-
užít bezplatné poradenské služby 
na internetové stránce. Odpovědi 
na dotazy čtenářů zpracovávají externí 
odborníci na danou problematiku. 

Zdarma mo-
hou čtenáři 
v časopise 
také inzero-
vat poptáv-
ku a nabídku 
zaměstna-
neckých 
pozic v ob-
lasti státního 
i nestátního 

neziskového sektoru. 
Na počátku roku 2010 bude spuš-

těna pro předplatitele online služba 
na internetovém portále pro účetní 
www.ucetnikavarna.cz. Zde bude 
k dispozici veškerý obsah časopisu, 
dále mnoho zajímavých služeb, vzo-
rů, formulářů, možnost diskutovat 
a také dělit se s ostatními o své zkuše-
nosti prostřednictvím blogů atd.
Časopis můžete objednat na 
internetové stránce www.wkcr.cz.

2009

TÉMA

Úãetnictví státu
– pokraãování

Úãtová tfiída 9
Ukonãení daÀové kontroly
DaÀové odpisy
pfiíspûvkov˘ch organizací
je‰tû jednou

úãetnictví a danû pro územní samosprávné
celky, pfiíspûvkové organizace, organizaãní
sloÏky státu a nev˘dûleãné organizace

12
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Co byste přáli neziskovým 
organizacím v roce 2010?

Přála bych jim neutuchající elán, optimismus 
a přesvědčení o smyslu toho, co dělají - to 

všechno budeme asi v roce 2010 všichni hodně 
potřebovat. Taky bych jim přála klidné a finanč-
ně zajištěné první čtvrtletí nového roku, aby se 
mohly věnovat v klidu rozjezdu svých projektů 
a ne jen obvyklému řešení „neřešitelného“ pro-
blému, kde na to vzít.
Všechno dobré do Nového roku.
JUDr. Hana Frištenská, vedoucí Oddělení se-
kretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace

Ráda bych všem neziskovým organizacím 
a jejich klientům popřála, aby z vánočních 

svátků plných klidu a pohodynačerpat no-
vou a tolik potřebnou energii pro další práci. 

Aby rok 2010 byl příjemný, přinesl větší stabili-
tu příjmů, méně vrásek a vše šlo trochu lehčeji 
než v tomto roce. Všem také za  záslužnou prá-
ci patří velké DĚKUJI.
Pavlína Folovská, manažerka společenské 
odpovědnosti Československé obchodní 
banky

Určitě dobrou náladu, radost z práce, spous-
tu pozitivní energie, nápady na zajímavé 

projekty, hodně příznivců, sponzorů a na dru-
hé straně také spokojených klientů. Každý den 
je jiný, ale ať je každý den v roce 2010 krásný 
pro co nejvíc lidí.
Karolína Kříženecká, Communication mana-
ger, Siemens s.r.o. 

Neziskovým organizacím bych v roce 2010 
přál především dostatek sebereflexe k po-

souzení toho, nakolik jsou jimi poskytované 
služby skutečně potřebné a efektivně vykoná-
vané. Zrcadlo zbavené všech lichotek, příkras 

a sebelásky dokáže zdánlivě nemožné - získat 
si přirozený respekt a podporu bez onoho ča-
rodějného marketingu!
František Francírek, předseda Správní rady 
Nadace Terezy Maxové

Neziskovým organizacím přeji, aby se moh-
ly bez omezení věnovat svému poslaní a 

nemusely řešit existenční otázky. Přeji si, aby 
se našlo více těch, kteří neziskovám pomohou 
nejen v těžkých dobách a podpoří jejich nena-
hraditelnou pozici v poskytovaných službách.
Klára Tichá, koordinátorka společenské od-
povědnosti, KPMG Česká republika, s.r.o.

Lidem v neziskových organizacích přeji, aby 
si zachovali otevřená srdce a velkou trpěli-

vost. Organizacím jako takovým přeji, aby do-
kázaly přežít těžké období krize a nikdy neztra-
tili ze svého zřetele svůj hlavní cíl.
Jana Ryšlinková, děkanka US Business 
School Praha

anketa

aktuality
Na pomoc 
onkologickým 
pacientům

Občanské sdružení ARCUS – ONKO 
CENTRUM zve všechny na Benefiční 
koncert na podporu onkologického cen-
tra, který se koná 17. ledna 2010 v 17.00 
v Záložně v městě Litovel.

Na koncertě vystoupí Heidi Janků 
a skupina K2.

ARCUS - ONKO CENTRUM 
je profesionální pacientské sdružení 
s celorepublikovou působností. Bylo 
založeno v roce 1993. Pomáhá onko-
logickým pacientům a jejich rodinám 
zvládnout těžké okamžiky a nabízí po-
mocnou ruku, konzultace, poradenství 
a další užitečné služby. Sdružení má na 
svém kontě realizaci četných projektů 
a aktivit z oblasti zdravotních a sociál-
ních programů, preventivních progra-
mů (Kvítky života, ozdravné a rekon-
diční pobyty v ČR i zahraničí, cvičení 
jógy) nebo pravidelných vzdělávacích 
programů a seminářů nejen pro onko-
logické pacienty, ale i pro širokou ve-
řejnost.

ZDROJ: ARCUS - ONKO 
CENTRUM

Úspěšní stipendisté 
Fondu vzdělání obdrželi 
certifikáty
Společnost ČSOB a Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové udělili certifikáty 
čtyřem stipendistům Fondu vzdělání, kteří 
úspěšně absolvovali vysokoškolské studium 
v roce 2009. 

Díky stipendiím z Fondu vzdělání 
mohli tito mladí lidé studovat na vysoké 
škole navzdory svému zdravotnímu 
nebo sociálnímu handicapu. Dalších 

sedmdesát studentů díky podpoře 
z Fondu vzdělání ve svém studiu 
pokračuje.

„Primárním cílem projektu Fond 
vzdělání je udělování stipendií mladým 
lidem, kteří mají ztížené podmínky stu-
dia kvůli handicapu,“ říká MUDr. Mile-
na Černá, ředitelka Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové. Pavlína Fo-
lovská, manažerka pro společenskou 

zodpovědnost ČSOB, k tomu dodává: 
„Vzdělání považujeme za investici po-
třebnou pro uplatnění každého člově-
ka ve společnosti. Jsme rádi, že pomá-
háme mladým lidem k samostatnosti 
a nezávislosti. Věříme totiž, že každý 
by měl mít stejné příležitosti k přístupu 
ke vzdělání. Letošní předání certifikátů 
tak udělalo radost nejen studentům, 
ale také nám. Při setkání se studenty 
jsme měli příležitost se opět přesvěd-

čit, že naše podpora jde přesně tam, 
kde je potřeba.“

Jedním z úspěšných absolventů je 
Vladimír Červeňák z Vlašimi, absolvent 
1. lékařské fakulty Univerzity Kalovy 
v Praze. „Velký dík patří Výboru dobré 
vůle – Nadaci Olgy Havlové a ČSOB za 
finanční podporu a za důvěru, kterou 
do mých rukou vložili,“ říká Vladimír 
Červeňák, který po skončení studia na-

stoupil v nemocnici v Havlíčkově Bro-
dě. Další tři úspěšní stipendisté absol-
vovali magisterské studium na fakultě 
biomedicínského inženýrství ČVUT, fa-
kultě mechatroniky, informatiky a me-
zioborových studií Technické univerzi-
ty v Liberci a na fakultě Veterinárního 
lékařství Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno. 

Zdroj: Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové

Zapojte se do průzkumu 
individuálního 
fundraisingu v ČR
Průzkum mapuje stav a vývoj individu-
álního fundraisingu v České republice 
a jeho výsledky poslouží ke stanovení 
cílů koalice Za snadné dárcovství a ur-
čení hlavních priorit, na kterých bude 
koalice pracovat. Dále slouží ke vzájem-
né pomoci a sdílení informací mezi ne-
ziskovkami věnujícími se individuálnímu 
fundraisingu a k posílení důvěryhodnos-
ti dárcovství v ČR.

Kolalice Za snadné dárcovství sdru-
žuje více než 30 českých neziskovek, 
které společně usilují o to, aby se indivi-
duální dárcovství stejně jako v zemích 
na západ od nás stalo významným 
zdrojem, jenž posílí soběstačnost, 
dlouhodobou udržitelnost a nezávis-
lost neziskovek v ČR.

Odpovědi na dotazník, který najdete 
na webové adrese: http://spreadsheets.
google.com/viewform?formkey=dDB-
Sdk4xdmt0WjRIbEQ0UDQxdnIzcnc-
6MA pomohou zjistit, které problémy 
neziskovky trápí, a nasměrovat spo-
lečné úsilí k odstranění těch překážek, 
jež všem zbytečně komplikují získávání 
podpory od individuálních dárců. Pomů-
žete také stanovit priority koalice a zá-
roveň přispějete k tomu, aby se českým 
neziskovkám lépe dařilo získávat nové 
dárce.

Uvítali bychom, pokud se vám poda-
řilo vyplnit dotazník do 10. ledna 2010. 
Máte-li zájem o více informací o prá-
ci koalice, podívejte se na http://
snadnedarcovstvi.ecn.cz/ nebo kon-
taktujte Slavku Málkovou na e-mailu 
slavka.malkova@hnutiduha.cz 

OTA KUBINEC

HNUTÍ DUHA, WWW.HNUTIDUHA.CZ

Absolvent Vladimír Červeňák, Pavlína Folovská z ČSOB, Milena Černá z Výboru 
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a absolventka Markéta Dohnalová
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ROZ
HO
VOR

Co vás k tomu vede?
Poprvé jsem se dostal na východ v roce 2003. Novi-
nářka Petruška Šustrová dávala dohromady partu lidí, 
kteří by byli ochotni jet pozorovat prezidentské volby 
v Azerbájdžánu. Zavolal jsem jí a odjel. Východ mě 
fascinoval! Jde o neutěšené místo, kam se ale stále 
rád vracím.

To proto, abyste zužitkoval své vzdělání 
v politologii?
Je to tak. Stejně jako ochrana životního prostředí je 
mi nesmírně blízké i téma lidských práv. Občas spo-
lupracuji s organizací Člověk v tísni. Poslední dobou 
už nejezdím na východ jako pozorovatel voleb, ale 
přednáším na seminářích pro tamní občansko-právní 
aktivisty, případně pomáhám s nějakými jinými záleži-
tostmi. Naposledy jsem byl v říjnu v Moskvě na víken-
dovém semináři pro pracovníky z neziskového sektoru 
a snažil jsem se jim předat zkušenosti.

Jak jste se dostal k Hnutí DUHA?
Na konci 90. let jsem pracoval v Brně pro jednu po-
měrně velkou komerční firmu a záhy jsem zjistil, že to 
není pro mě. Aniž bych měl cokoliv proti byznysu, tak 
mě ale neuspokojovalo snažit se proto, aby si šéf mohl 
každý rok koupit nové auto. Potřeboval jsem změnu 
a shodou okolností jsem narazil na inzerát, v němž 
Hnutí DUHA hledalo pracovníka pro zemědělský pro-
gram. Přihlásil jsem se, byl přijat - sice na jinou pozici, 
ale už jsem se s Hnutím DUHA spojil.

Ze všech českých neziskovek s ekologickou 
náplní jste nejznámější. Jak se vám podařilo 
dosáhnout takového věhlasu? Máte tak skvělý 
marketing?
Nechci mluvit ústy svých předchůdců, ale myslím si, 
že v 90. letech marketing moc neřešili. Nyní se řada 
neziskovek profesionalizuje, PR je na jiné úrovni a vě-
nuje se mu velká pozornost. Dříve byly v naší orga-
nizaci výrazné osobnosti, kterým se podařilo prosadit 
spoustu věcí, což je velmi důležitý základ. Nemůžete 
propagovat značku jen samu o sobě, vždycky za ní 
musí být vidět práce.

Díky vašim projektům máte zřejmě i jinou 
pozici u novinářů, kterým přijde jako 
samozřejmost o nich psát. Jsou prospěšné 
celé veřejnosti, nikoliv jen úzké skupině lidí.
Pomáhá nám, že novináři naši organizaci znají. Vydá-
váme dost tiskových zpráv, píšeme komentáře, do-
dáváme novinářům zajímavé informace. Ale hlavně 
klademe důraz na celkovou kvalitu mediální práce. 
Nejen, aby byly informace zajímavé, musí být i ověře-
né. Naší komunikační strategii se snažíme dát „štábní“ 
kulturu, zaměstnáváme lidi s vystudovanou žurnalis-
tikou a v mediální a PR oblasti pracujeme podle no-
vých trendů.

Velice se mně líbí vaše motto: Tichá 
diplomacie a hlasitá varování.
Tichou diplomacií nemíníme žádné konspirativní 
schůzky s politiky, ale politickou práci, která není moc 
vidět. Mezi „hlasitá varování“ patří například veřejná 
konfrontace nebo upozorňování na problémy. Jedno 
bez druhého nejde.

Jak se odlišujete od ekologické organizace 
Greenpeace?
Musím upozornit, že s Greenpeace máme velmi dob-
ré vztahy a navzájem se doplňujeme. Jejich styl prá-
ce je však jiný. Jednak jsou mnohem více součástí 
mezinárodní organizace Greenpeace, přichází často 
s tématy, která jsou globální, a jejich pracovním ná-
strojem je jít mnohem více do konfliktu. Tak upozorní 
na daný problém a rozpoutají diskuzi. My zacházíme 
s problémy opatrně, máme roční či dvouletý plán a 
snažíme se vždy nabídnout řešení, které poté prosa-
zujeme – politickou diplomacií a prací s veřejností. 

Teprve ve chvíli, kdy se nám tento postup nedaří, 
přistupujeme k razantnějším krokům. Greenpeace 
jimi často zahajuje. Nechci ale hodnotit, co je lepší, 
či horší. Myslím si, že je tady prostor pro oba typy 
přístupů.

Na vašich webových stránkách jsem se 
dočetla, že pracovníky Hnutí DUHA najdeme 
v parlamentu? Opravdu?
Scházíme se s politiky - s ministry, senátory i poslan-
ci. Nejčastěji asi se členy poslaneckého výboru pro 
životní prostředí.

Vizitkou organizace je 
její práce

Petr Machálek vystudoval politologii a sociologii na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od března 2007 je 
ředitelem Hnutí DUHA, kde působí už od roku 2001. Pracoval 
i pro několik dalších nevládních organizací – například NESEHNUTÍ 
a Člověk v tísni. A má zvláštní hobby: jednou za čas si vezme 
dovolenou a v týmu mezinárodních pozorovatelů jede někam na 
východ kontrolovat regulérnost voleb.
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Spolupracujete asi výrazněji se Stranou 
zelených, že?
Přibližně jako se všemi ostatními, i když se samozřej-
mě dá říct, že se Strana zelených svým zaměřením 
a svým programem kryje s naší agendou nejvíce, tak-
že by bylo asi divné, kdyby tomu tak nebylo. Ve vedení 
máme i své přátele. Působí v něm bývalý ředitel Hnutí 
DUHA Martin Ander a současný předseda strany On-
dřej Liška, který je z Brna jako já a známe se již po-
měrně dlouho. 

Čím přesvědčujete politiky, aby vzali v úvahu 
vaše argumenty a návrh na řešení?
Důležité je nejprve vybudovat poptávku. Po jednotli-
vých stranách musí chtít změnu nejprve sami voliči. 
Tlak zespoda. Podnítit ho - tam je naše úloha. Nestane 
se, abych přišel za politikem s návrhem zákona nebo 
jiným opatřením a on se nadchnul, jak skvělý mám 
nápad.

Tak takhle to rozhodně nechodí. 

Neuvažoval jste někdy o tom přejít také do 
politiky?
Zatím ne.

Mohl byste ovlivnit tvorbu zákonů a přímo 
prosazovat své návrhy podložené zkušenostmi 
a vědomostmi.
Myslím si, že u nás mají své místo jak politické stra-
ny, tak sféra občanské společnosti a já jsem se roz-
hodl působit na té druhé straně. Prostřednictvím prá-
ce v Hnutí DUHA mohu politiky ovlivňovat. Je možné, 
že někdy přejdu na „druhou stranu“, ale prozatím to 
neplánuji. Jsem zastupitelem v jedné městské části 
v Brně a poté, co jsem nahlédl do komunální politiky, 
musím přiznat, že mě cesta do politiky vůbec neláká. 
Spíše naopak. Ale zároveň je velmi potřebné, aby do 
politiky vstupovalo co nejvíce slušných a chytrých lidí. 
Jinak se toho mnoho nezmění a zůstane jen u toho 
našeho nadávání nad pivem.

Třeba by se vám podařilo přesvědčit nejvyšší 
představitele státu, hlavně přímo pana 
prezidenta, aby vzal na vědomí důvody změn 
klimatu na planetě?
Jeho pohled na svět je opravdu odlišný. Nemyslím si 
například, že občanská společnost jako taková usiluje 
o moc, jak tvrdí. Říká, že ekologové chtějí zavést regu-
lace. Do určité míry má pravdu. Jakmile všemu nechá-
me volný průběh, naše neekologické chování může 
vést špatným směrem. Podle mého názoru je dobře, 
když fabrika nevypouští otrávenou vodu. Jisté regula-
ce a opatření prostě potřeba jsou. Už ani nekomentu-
jeme to, když zpochybňuje lidský podíl na globálních 
změnách klimatu, čímž popírá fyziku. Sto padesát let 
se ví, že skleníkové plyny vznikající například spalo-
váním fosilních paliv ohřívají atmosféru. Klimatické 
změny jako takové mají drastický dopad na přežití lidí 

především v zemích tře-
tího světa. Ve chvíli, kdy 
některé hustě obydlené 
oblasti nebudou vhodné 
k životu, může se stát, že 
se dá do pohybu něko-
lik desítek nebo stovek 
milionů lidí. A kam pů-
jdou? Tam, kde je svět 
bohatší a kde jsou život-
ní podmínky lepší. A co 
potom hodlají lidé, jako 
je prezident Klaus, dě-
lat? Ve jménu svobody 
paradoxně nedomýšlí, 
že v budoucnu bude tře-
ba bránit ve svobodném 
pohybu těch lidí, kteří 
budou chtít mít pitnou 

vodu a něco k jídlu. Až do takové absurdity by mohla 
současná situace dojít.

Je to opravdu možné, že naše země patří 
s produkcí více než 12 tun oxidu uhličitého na 
obyvatele a rok k evropským rekordmanům 
v exhalacích skleníkových plynů?
Jsme čtvrtí nejhorší v Evropě. Často se poukazuje ve 
světovém měřítku například na Čínu, ale ta má 2krát 
nebo dokonce 3krát menší emise na hlavu než-li my.

Vaším největším současným programem je 
kampaň Velká výzva, která se snaží pomocí 
veřejnosti a jejího tlaku na poslance prosadit 
nový zákon o postupném snižování exhalací 
skleníkových plynů o 2 % ročně – krok po 
kroku, rok po roku... Myslíte si, že se vám to 
podaří?
Kdybychom tomu nevěřili, tak bychom to nemohli dě-
lat. Naše práce je časově náročná, přesčasy jsou pra-
vidlem, trpí tím naše rodiny, takže kdybychom ještě 
nevěřili tomu, co děláme, bylo by to hodně špatné. 
Snad se nám to podaří... Uvidíme.

A to byla hodně špatná otázka.
Ani ne, protože je důležité si občas vše znovu uvědo-
mit.

Přitom se mi zdálo, že naše republika udělala 
od revoluce obrovský posun v ekologii. Nebo 
ne?
Udělali jsme skok v kvalitě ovzduší a čistotě vod. Na-
stalo masivní odsiřování, stavěly se čističky... zčásti 
přirozeně odumřel těžký průmysl, což také „pomoh-
lo“. Tím se povedla jakási první pomoc pro kvalitu ži-
votního prostředí u nás. Jenomže například problém 
skleníkových plynů je v tom, že nikomu viditelně ne-
vadí. Nezpůsobují smog, stále můžeme bez problému 
dýchat. Nebezpečné jsou v tom, že škodí plíživě a vel-
ké problémy teprve jednou přijdou. A až se dostaví 
zjevné dopady, bude pozdě, protože klimatické změny 
mají dlouhou setrvačnost. V této situaci potřebujeme 
přicházet s  koncepčními řešeními, která pomohou 
nastartovat a vytvořit takzvanou zelenou ekonomi-
ku. Hospodářství proměnit tak, aby nebylo závislé na 
fosilních palivech a jiných neobnovitelných zdrojích. 
Zavést čisté technologie a zároveň vytvářet mnoho 
desítek tisíc pracovních míst a srazit rodinám účty na 
vytápění a elektřinu. Lokalizovat ekonomiku tak, aby 
se nesmyslně nepřeváželo zboží z jedné půlky Evro-
py do druhé.

A jak? Vždyť jablka dovezená ze Španělska 
jsou levnější než česká, naši zemědělci vylévají 
mléko do polí a nejdražší maso je značky bio?
Česká republika za rok v celkovém objemu vyveze 
stejné množství másla a jogurtů, kolik jich přiveze. Ne-
smyslné převážení zboží si žádá navrhnout alternativu 

– mýtné na všech silnicích a za získané peníze vybu-
dovat velkou síť překladišť a posílit železnici, čímž se 
jednak nevyplatí zboží převážet a zbylé se z  kamionů 
ocitne na železnici. A to je jeden z našich programů.

V létě jsme uspořádali mikrokampaň zaměřenou 
na lokální potraviny. Snažili jsme se ukázat, jaký je 
rozdíl mezi potravinami dovezenými z velké dálky a 
potravinami pěstovanými u nás. Jako příklad jsme 
použili česnek. Narazit v českých obchodech na čes-
ký česnek je zázrak. Většinou obchodníci nabízejí 
pouze dovezený z Číny. Chuťový rozdíl je však obrov-
ský, protože náš česnek nemusí být chemicky ošet-
řen pro dlouhodobé skladování a dovoz z velké dál-
ky, nemluvě o tom, jak obrovské emise skleníkových 
plynů takový dovoz produkuje. Snažili jsme se lidem 
vysvětlit, že nákupem čínského česneku vlastně způ-
sobují velké ekologické škody. Do emisní tabulky na 
našich webových stránkách si mohli zadat místo, od-
kud byla dovezena jakákoliv zakoupená potravina, a 
ihned viděli, kolik oxidu uhličitého tím přímo pomohli 
vyprodukovat.

Proč z nás chce Evropská unie udělat 
„golfové hřiště“ Evropy? Proč si nemůžeme 
pěstovat třeba řepu?
To by bylo na dlouhé hodiny vysvětlování, ale jedná 
se o jednu ze základních chyb Evropské unie. Ač má 
mnoho jiných pozitivních přínosů, toto jí zazlívám, 
protože já osobně jsem pro lokálně zaměřenou eko-
nomiku, která je stabilnější, prospěšnější,vytvoří více 
pracovních míst. České firmy mají vždy větší důvod 
se starat, jestli nezpůsobují svému regionu škodu, 
kdežto majitelům supermarketů se sídlem v něja-
ké cizí zemi je jedno, jestli něco zničí, zohyzdí... Vše 
ovlivňují dotace nejrůznějšího typu, což je naprosto 
nesmyslné a vzniká tak zcela deformovaný trh, který 
absolutně nedává šanci, abychom si mohli kupovat 
místní produkty, které by měly být logicky levnější, 
protože se nemusí přepravovat třeba přes půl Evro-
py. Stát, jenž se tomu chce bránit, musí nasadit také 
dotace, a tak se dostáváme do neskutečné spirály. 

Mělo by Hnutí DUHA „v rukávu“ nějaké 
řešení?
Příští rok budeme spouštět projekt, který začne v Os-
travě, kde budeme pracovat na tom, aby se obnovil 
některý z městských trhů - místo, kam budou moci 
místní producenti zeleniny a ovoce přinášet a přivá-
žet svou sklizeň. A doufáme, že se tato myšlenka jako 
lavina rozšíří i do jiných měst. Chodím v Brně na Zele-
ný trh, kde máme možnost takto nakupovat, a věřím 
tomu, že kdyby se udělal průzkum, tak by to uvítalo 
90 % všech lidí u nás. A drobní farmáři by dostali šan-
ci. U nás je také málo chovatelů biodrůbeže nebo bi-
odobytka, ale vím, že někteří mí kolegové, kteří kon-
zumují maso, si zajedou třeba jednou za dva týdny za 
chovatelem nedaleko Brna a nakoupí si u něho nejen 
kvalitní maso, ale také vědí, v jakých podmínkách zví-
řata žila, že netrpěla, že nedošlo k chemizaci a tím 
i k poškození jejich zdraví. Proto je potřeba nastavit 
dotace tak, aby se chovatelům vyplácelo přecházet 
na ekologickou produkci. Zde může finanční motiva-
ce pomoci.

Co považujete dosud za váš největší úspěch?
Myslím si, že to bylo v roce 2005 prosazení zákona 
o podpoře produkce energie z obnovitelných zdrojů. 
Tehdy začal mnohem masivnější růst vodních, solár-
ních a větrných elektráren, čímž se podpořil celkový 
nárůst čisté energie. Rád se chlubím tím, že se jiné 
země mohou učit od nás, protože tento zákon je je-
den z nejlepších. A dělají to. Mnoho zemí se v něm 
zhlédlo a snaží se ho prosadit i u sebe. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV PETRA MACHÁLKA 
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Nakladatelská a vzdělávací společnost 
ANAG působí na českém trhu již od 
roku 1990 a patří bezesporu k firmám 
s nejdelší tradicí v oblasti pořádání od-
borných seminářů, vydávání odbor-
ných publikací a časopisů. Firma působí 
po celé České republice. Svou činnost 
společnost zaměřila především do tří 
okruhů:
1)  vydávání ekonomické a právní lite-

ratury a publikací pro zdraví a volný 
čas

2) vydávání odborných časopisů
3) pořádání seminářů

Sídlo firmy
Sídlo firmy je v Olomouci, Kollárovo 
nám. 698/7, dále má společnost po-
bočku v Praze – Národní dům na Vino-
hradech, nám. Míru 9. Na těchto praco-
vištích se konají semináře a je možné 
tam zakoupit i odbornou literaturu. Ši-
roký výběr odborné literatury najdou 
zájemci zejména v prodejně KNIHY 
ANAG v Olomouci, Denisova ulice č. 2.

Semináře
Na zpravidla jednodenních seminářích 
seznamuje ANAG, spol. s r.o. nejšir-
ší odbornou veřejnost s probíhajícími 
změnami zákonů a předpisů. K vybra-
ným oblastem pořádá vícedenní semi-
náře. Při seminářích je zajištěn prodej 
odborné literatury a je podáváno malé 
občerstvení. 

Akreditace vzdělávací 
společnosti
ANAG, spol. s r.o., je nositelem akredi-
tace vzdělávací instituce vydané Mi-
nisterstvem vnitra pod číslem AK I./I-
84/2003.

Své publikace vydává společnost ve 
dvou řadách, a to v řadě ekonomické a 
právní publikace a dále v řadě publika-
ce pro zdraví a volný čas.
Dodávané publikace vždy odpovída-
jí platnému právnímu stavu, na menší 

změny reagujeme formou vkládaných 
aktualizací, které se zároveň zveřejňují 
i na webových stránkách společnosti. 
Při zásadních změnách vyjde publika-
ce znovu.

Časopisy
Od roku 1995 přináší ANAG, spol. 
s r.o. nejaktuálnější informace v časo-
pise Mzdová účetní a později (od roku 
1998) i v časopise Účetní a daně. De-
setitisíce čtenářů dostávají měsíčně 
přehled o všech legislativních změnách 
v požadovaných oblastech, přehledně 
zpracovaných do článků od renomova-
ných autorů a odborníků. Svými dotazy 
se zapojují i čtenáři.

Autorský a lektorský kolektiv
Základním předpokladem úspěšné čin-
nosti je zajištění lektorského a autorské-
ho kolektivu pocházejícího z řad uzná-
vaných odborníků – tvůrců zákonů, 
pracovníků finančních úřadů, okresních 
správ sociálního zabezpečení. Z tohoto 
důvodu je ANAG, spol. s r.o. ve výkla-
du dané problematiky nejblíže výkladu 
orgánů státní správy. Pro určité okruhy 
problémů využívá i odborníky z praxe 
nebo právníky. Rovněž autoři publika-
cí z edice pro zdraví a volný čas se řadí 
k uznávaným odborníkům nebo profe-
sionálům s dlouholetou praxí. Knihy za-
hraničních autorů, se kterými naklada-
telství spolupracuje, většinou zaujímají 
přední místa v žebříčcích prodejnosti 
nejen v zemi, kde autor působí.

Kontakty:
ANAG, spol s r.o.
Kollárovo nám. 698/7
772 00 Olomouc – Město,
tel.: 585 757 411
fax: 585 418 867
e-mail:anag@anag.cz, www.anag.cz
Pobočka (včetně prodeje knih):
Národní dům na Vinohradech
nám. Míru 9  
120 53 Praha 2 
tel.: 221 596 512, 221 596 513
fax: 221 596 514
e-mail: praha@anag.cz
Prodejna:
Knihy ANAG 
Denisova 2
779 11 Olomouc 9
tel.: 585 221 691
fax: 585 221 692
e-mail: prodejna@anag.cz

Představujeme 
partnera klubu a jeho služby
ANAG, spol s r.o.
Sleva 20 % na knižní publikace z celé produkce nakladatelství ANAG pro 
členy Klubu Neziskovky.cz

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

Členství v Klubu Neziskovky.cz 
na rok 2010
Objednejte si členství v klubu pro 
rok 2010 a získejte následující 
výhody:
předplatné Grantového kalendáře
15% - 20% slevu na vzdělávání 
u Neziskovek.cz a množství slev 
u našich partnerů

Více info na www.neziskovky.cz 

ev sle

kyyy ccz
1665 Kč

Neziskovky.cz 
pro vás v roce 
2010
Dovolte nám, abychom vám ještě jed-
nou připomněli novinky a změny pro 
rok 2010 

Po necelém roce fungování mě-
síčníku Svět neziskovek můžeme 
směle říci, že to byl krok správným 
směrem. Svědčí o tom nejen stálí od-
běratelé, ale i neustále se rozšiřující 
počet nových odběratelů. 

V současnosti připravujeme novou 
grafickou a obsahovou podobu našich 
webových stránek s cílem oživit náš 
portál www.neziskovky.cz, zlepšit 
orientaci na něm a zjednodušit cestu 
k hledaným informacím.

Nabídka Klubu Neziskovky.cz na 
rok 2010
Klub Neziskovky.cz je určen pro 
všechny neziskové organizace bez 
ohledu na region či obor, ve kterém 
působí. 

Jeho členové po celý rok 2009 vyu-
žívali 15% slevu nejen u našich otevře-
ných kurzů, ale také u rozšířené nabíd-
ky konzultací z oblasti práva, účetnictví 
a daní. Výši této slevy nabízíme i pro 
rok 2010.

V průběhu roku jsme pokračo-
vali s rozšiřováním nabídky výhod 
a slev od partnerů Klubu Neziskovek.cz 
a tento trend se chystáme zachovat i 
nadále. Každý měsíc Vám představíme 
nového partnera a tím i nové benefity.

Zároveň budeme pokračovat v setká-
vání se zajímavými lidmi a osobnostmi, 
specialisty na fundraising a marketing 
neziskových organizací. Chceme se 
přednostně věnovat formám fundrai-
singu, které přináší peníze z jiných zdro-
jů než veřejných (ministerstev, krajů 
a obcí). Rádi bychom vám pomohli 
v nacházení cest k posílení vícezdrojo-
vého financování a dlouhodobé udrži-
telnosti vaší organizace.

Chceme, aby naše nabídka přispěla 
k vaší spokojenosti se službami Nezis-
kovek.cz. Víme, že mnoho z vás pro-
chází velmi těžkým obdobím, rozumí-
me vám a již teď pracujeme na tom, 
abychom i v příštím roce nabídli užiteč-
né služby, které by vám pomohly nepří-
znivou situaci překlenout.  

MAREK ŠEDIVÝ A ROMAN ANDĚL

NEZISKOVKY.CZ

Zaregistrujte se k bezplatné-
mu odběru časopisu Svět ne-
ziskovek na adrese: http://
off ice.neziskovky.cz/
newsletter/.

Každému jej rádi zašleme.

NOVÁ SLEVA

V případě, že si objednáte 
balíček tří a více kurzů a jako 
balíček jej uhradíte, sleva pro 
Vás se zvýší na 20 %. Tato 
nabídka platí pro jednodenní 
a dvoudenní otevřené kurzy.

k hledaným informacím.
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Pubertální období je obdobím hledání, 
vnitřních nejistot a konfliktů. Dospívající 
začíná zpravidla dělat to, co mu dosud 
bylo zakazováno, prosazuje vlastní vůli 
a neguje vůli cizí. Necítí se již dítětem 
a nechce být jako dítě hodnocen. Nese 
nelibě, že se musí dovolovat, chce-li ně-
kam jít. Dobu dětství musí podle sebe-
co nejrychleji zvládnout, aby se mohl 
vyrovnat dospělým. 

Stres z výsledků
Toto náročné období plné změn a cito-
vých zmatků se odráží i v působení do-
spívajícího ve školním prostředí. Naše 
současná společnost a tedy i školy jsou 
orientované především na výkon a jeho 
hodnocení, a tak škola vytváří svými 
nároky pro dospívajícího další psychic-
kou i fyzickou zátěž. Dospívající rovněž 
přechází na vyšší stupeň vzdělání, kde 
jsou na něho kladeny také vyšší studijní 
nároky. A stupňuje se pro mnohé stre-
sující zážitek. I žáci s vynikajícím pro-
spěchem mají z některých předmětů a 
přístupu učitelů strach.

Při vyučování se formují specific-
ké vztahy mezi učitelem a žákem, uči-

telem a školní třídou a žákem a školní 
třídou. Výsledky žáka jsou posuzovány 
zpravidla podle jeho prospěchu, kte-
rý závisí na mnoha činitelích. Podle 
J. Cápa (2001, s. 150 – 151) se jedná 
o vzájemné působení činitelů prostředí 
a žákovy osobnosti a podněcují přede-
vším počáteční motivaci k učení, která 
vzniká bez větších obtíží. Pokud naopak 
klesá žákův zájem o učení, mohou být 
na vině opakované neúspěchy, emočně 
narušená atmosféra ve vztazích s učite-
li a spolužáky nebo nevhodná metoda 
vyučování. 

Jak jsem již uvedla, současná škola 
klade důraz hlavně na výkonnost a škol-
ní úspěšnost. Cílem žáků v učení se tak 

stává pouze dosažení dobré známky. 
Hodnocení však zaujímá širší rámec, 
nehodnotí jen konkrétní činnost, ale 
působí i na osobnostní a sociální vývoj 
žáka. Zahrnuje v sobě motivační a in-
formativní prvky, určuje správný směr 
učení, přispívá k formování osobnosti 
a umožňuje rozdělit žáky podle výkon-
nosti do skupin. Nejvíce diskutovanou 
oblastí ve škole je bezesporu forma 
školního hodnocení. Nejvyužívanější je 
hodnocení pomocí kvalifikačních stup-
ňů. Na některých stupních základní 
školy je také využíváno slovní hodno-
cení. Mezi další formy patří neverbální 
(úsměv učitele), kratší emoční slovní 
vyjádření (zase jsi mě zklamal/potěšil), 
výstava výtvoru žáků, odměny, vyzna-
menání apod. (Kolár a Šikulová, 2005, 
s. 89-90). Při hodnocení je pro učitele 
nejdůležitější znát jeho cíl, tedy znát 
účel, za jakým ho provádí.

Důležitý pocit úspěchu
Školní úspěšnost představuje harmonii 
mezi vzděláním a výchovou a řeší kon-
flikt mezi požadavky školy a osobností 
žáka. Je ovlivněna řadou faktorů, např. 

atmosférou ve třídě, preferovanými 
hodnotami ve společnosti, rodinným 
prostředím. Samotný žák velmi inten-
zivně prožívá, je-li úspěšný nebo neú-
spěšný. Pro účely kladného budoucího 
vztahu ke škole a učení je pro žáka ne-
smírně důležité zažít pocit úspěchu a 
podpory od ostatních. Z tohoto důvodu 
by ve škole mělo převažovat pozitivní 
hodnocení, které podporuje sebedů-
věru žáka a motivuje ho. Naopak nega-
tivní vliv na sebehodnocení žáka přiná-
ší neúspěch. Úspěšnost žáka ve škole 
ovlivňují předchozí zkušenosti a kvalita 
vyučování, ale také některé osobnostní 
vlastnosti.

Školní hodnocení je nezbytnou sou-

částí vyučování, které vede k rozvoji 
žáka a není zatíženo preferencemi ně-
kterých žáků učiteli.

Míra úspěchu či neúspěchu závisí 
na mnoha faktorech a příčiny nepro-
spěchu nejsou stejné na různých stup-
ních školní docházky. Žáci jsou různé-
ho věku, pocházejí z různých prostředí, 
disponují různorodými schopnostmi, 
osvojili si určité dovednosti a každý 
z nich má také specifickou zkušenost 
se školou a jejími požadavky. Někteří 
do ní chodí rádi, jiní k ní naopak přistu-
pují se strachem a ostatní proplují škol-
ním sítem bez povšimnutí. A podobnou 
analýzu bychom mohli provést i u uči-
telů. I oni přistupují ke škole různě, při-
nášejí si různé zkušenosti, na vyučování 
se těší nebo se ho děsí. Žáci i učitelé se 
svými individuálními odlišnostmi však 
spolu mají participovat na společném 
cíli, kterým je získání znalostí a doved-
ností (Keogh, 2007, s. 17).

Vliv strachu na úspěch
Výzkumné studie dokazují, že školní 
strachy provázejí děti již od začátku 
školní docházky. Jejich vzájemná spo-
lupráce poté může vést k pozitivní či 
negativní zkušenosti. Ve své práci jsem 
se snažila poodhalit problematiku škol-
ní úspěšnosti a neúspěšnosti u žáků 
7. a 9. tříd ze sedmi vesnických a tří 
městských základních škol v Pardubic-
kém a Královéhradeckém kraji. Celkem 
se výzkumu účastnilo 544 žáků, mezi 
nimiž byla zastoupena obě pohlaví. Ve 
výzkumu jsem se zaměřila na zjištění 
míry extraverze a neuroticismu u žáků 
základních škol ve vztahu ke školní 
úspěšnosti.

Výsledky ukázaly, že dívky i chlapci 

7. a 9. tříd základních škol dosahují nad-
průměrných hodnot na škále neuroti-
cismu ve srovnání s normou. Chlapci 
7. tříd základních škol se vyznačují pod-
průměrnými hodnotami na škále extra-
verze ve srovnání s normou. Dále bylo 
zjištěno, že dívky 9. tříd základních škol 
vykazují vysoce statisticky významnou 
souvislost mezi vyšší hladinou neuro-
ticismu a vyšší mírou školního prospě-
chu a to na 1% hladině významnosti. 
Naopak se neprokázala statisticky vý-
znamná souvislost mezi vyšší hladinou 
extraverze a nižší mírou školního pro-
spěchu u chlapců a dívek 7. tříd základ-
ních škol, ani u chlapců a dívek 9. tříd 
základních škol. 

BC. ET . BC. IVA PAPÁČKOVÁ

STUDENTKA 4. ROČNÍKU JEDNOOBOROVÉ 
PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC A ŘEDITELKA 

NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
DIAKONIE CCE – MILÍČŮV DŮM JAROMĚŘ

ILUSTRAČNÍ FOTO: ČTK
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Neuroticismus a školní 
úspěšnost žáka
Mezi současná témata pedagogické a školní psychologie se řadí 
otázky příčin školního neprospěchu, poruch chování a potíží 
v emočním a citovém prožívání žáka. Vedou se odborné i laické 
diskuse na téma Proč žáci neprospívají, jaké to má příčiny a jak 
zjednat nápravu. Faktorů, které ovlivňují působení žáka ve škole, 
se vynořuje celá řada a stávají se námětem mnoha výzkumů.
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OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁ : KLUB NEZISKOVKY.CZ 
leden – prosinec 2010 
 
 
 
 
ÚDAJE O P EDPLATITELI (vypl te prosím všechny údaje) 

 
Název organizace:  
 
Právní forma:  
 
Ulice:  
 
PS :  

 
Obec: 

 
E-mail:  

 
I :  

 
DI :  

 
Telefon:  

 
Fax:  

 
íslo ú tu plátce:  

 
Jméno kontaktní osoby:  

 

OBJEDNÁVÁM NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY: 

Ozna ení dodávky Jednotková cena Variabilní 
symbol 

lenství v Klubu Neziskovky.cz 
Balí ek výhod pro leny Klubu, jehož sou ástí je pravidelná 
rozesílka Grantového kalendá e, erpání slev na kurzy a 
konzultace, na inzerci na www.neziskovky.cz a také na 
produkty partner  Klubu. 

1665 K  
1 386,55 K  + 20 % DPH 2010 

 

Platbu prosím zašlete na ú et íslo 204207265/0300, SOB a.s., variabilní symbol 2010. 

Na základ  objednávky a provedené platby vám vystavíme fakturu.  
Doklad o zaplacení p iložte k této objednávce a zašlete je prosím na adresu  
Neziskovky.cz, Malé nám stí 12, 110 00 Praha 1 nebo faxujte na íslo 224 239 875. 

Více informací získáte na: www.neziskovky.cz, e-mailu: neziskovky@neziskovky.cz nebo na tel.: 224 239 876. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Neziskovky.cz, o.p.s., zapsaná do rejst íku M stského soudu v Praze, oddíl O., vložka 121, dne 22. 4. 1999, I : 25 75 68 00 

Neziskovky.cz, o.p.s., Malé nám stí 12, Praha 1, 110 00,  
tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875, www.neziskovky.cz
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knihy
Podnik v časech 
krize
EVA KISLINGEROVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ 
GRADA)

Kniha je prvním českým zhodnocením 
vývoje let 2007 až 2009 z pohledu fi-
rem, hodnocení jejich chování a reakcí 
na ekonomický vývoj. Autorka vyzbro-
jena na jedné straně rozsáhlým teore-
tickým zázemím, na straně druhé pak 
statistickými výsledky a zejména daty 
z řady zkoumání uskutečněných různý-
mi institucemi, mj. VŠE v Praze, v textu 
nejen analyzuje krizové období světo-

vého hospodář-
ství, ale přede-
vším vyvozuje 
některé závěry 
o chování pod-
niků v takových 
zlomových ob-
dobích. Řada 
z těchto závěrů 
ostře polemi-

zuje nejen s tradičními, ale ještě více 
s aktuálně preferovanými teoriemi a pří-
stupy managementu, když autorka do 
značné míry kritizuje mnoho metod po-
užívaných vedením tuzemských firem. 
Pointou knihy je pak teze, podle níž je 
nutné - jako přípravu na další finanční 
krizi - uskutečnit v relativně krátké době 
několika let reformu finančního hos-
podaření firem, především pak výraz-
ně posílit jejich vlastní zdroje a učinit 
z nich jednoznačně hlavní proud finan-
cování jak běžného, tak i investičního.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit slevu 
15 %. Více informací na adrese www.
neziskovky.cz.

Vztahy mezi zřizovatelem 
a příspěvkovou organizací ÚSC
KARLA MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, PETR TÉGL 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Publikace je věnována novele záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, účinné 
od 1. 4. 2009. Obsahuje podrobný ko-
mentář ke všem ustanovením, týkají-
cím se příspěvkových organizací, jejich 

zřizování, slučování, rušení, jejich zřizo-
vacím listinám, a zejména vlastnictví 
majetku a vymezení práv pro nakládání 
s tzv. svěřeným majetkem, přijí-

mání darů 
a dědictví a ji-
ným právním 
úkonům, které 
vyžadují před-
chozí písemný 
souhlas zřizova-
tele. Pozornost 
je věnována také 
tvorbě a pou-

žití fondů. Komentář je doplněn prak-
tickými příklady a příklady účtování a 
zejména výkladem teoretickoprávních 
pojmů, kterým je pro správnou aplikaci 
zákona třeba správně porozumět. 

Publikace je určena zástupcům zři-
zovatelů ÚSC, tj. zaměstnancům obec-
ních úřadů, městských úřadů, magis-
trátů a krajských úřadů, kteří se podílejí 
na zajištění vztahů s jimi zřízenými pří-
spěvkovými organizacemi, a dále ře-
ditelům, ekonomům, hospodářům 
a účetním příspěvkových organizací. 
Pro svou názornost a zařazené prak-
tické příklady je vhodná i pro studen-
ty středních a vysokých škol, kteří se 
v rámci studia setkají s problematikou 
příspěvkových organizací.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit slevu 
15 %. Více informací na adrese www.
neziskovky.cz.

Zákoník práce v otázkách 
a odpovědích 
Dovolená, Překážky v práci
ALENA CHLÁDKOVÁ, PETR BUKOVJAN 
(NAKLADATELSTVÍ WOLTERS KLUWER ČR)
Leckdy je těžké najít odpověď byť na 

jedinou otázku. 
Tato kniha vám 
těch odpově-
dí nabízí hned 
143, a to na nej-
častější praktic-
ké otázky z ob-
lasti dovolené 
a překážek v 
práci. Knihu psa-

li svým způsobem i čtenáři sami. Právě 
jejich otázky – položené autorům osob-
ně na seminářích, telefonicky, elektro-
nickou poštou nebo prostřednictvím 
internetu – tvoří totiž páteř celé publi-
kace.

Kniha je rozdělena do dvou částí 
a přehledně členěna podle jednotli-
vých paragrafů související právní úpra-
vy. Obsahuje tři přílohy, které mají 
čtenářům usnadnit rychlou orientaci 
v problematice zaokrouhlování dovole-
né, jiných důležitých osobních překá-
žek v práci a překážek v práci z důvodu 
obecného zájmu na straně zaměst-
nance. Určena je všem, kteří chtějí mít 
v pracovněprávních vztazích jasno.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit slevu 
15 %. Více informací na adrese
 www.neziskovky.cz.

Na tuto publikaci lze též uplatnit sle-
vu 20 %, a to po předložení klubové 
karty v sídle nakladatelství: U Nákla-
dového nádraží 6, 130 00 Praha 3.

Ergoterapie
JANA JELÍNKOVÁ, MÁRIA KRIVOŠÍKOVÁ, 
LUDMILA ŠAJTAROVÁ (NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Ergoterapie je obor léčebné rehabilita-

ce, jež pomáhá 
pacientům řešit 
praktické otáz-
ky související se 
snížením či ztrá-
tou soběstač-
nosti v činnos-
tech, které jsou 
pro život nepo-
stradatelné. Kni-

ha tvoří základní vstup do tohoto obo-
ru a autorky představují ústřední teorie 
a historické souvislosti jeho vzniku. Za-
bývají se také požadavky kladenými na 
ergoterapeuta, utvářením terapeutické-
ho spojenectví, vyšetřením v ergotera-
pii, prostředky intervence v ergoterapii 
a etikou.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.


